
Destino dos gincaneiros de plantão: Linha Tapera
Da cidade para o interior, a gincana que cresce a cada ano atrai olheiros em busca de talentos e mostra que a paixão dos vera-cruzenses se multiplica e se integra a três equipes
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Quem leva o troféu? Brincadeiras à parte, Maragatos, Mulambo’s e Phoenix prometem gincana acirrada neste fim de semana, mas com muita integração

CaroLina aLmeiDa
redacao@jornalarauto.com.br

Celeiro de talentos para a Gincana Municipal

NESTE FIM DE SEMANA
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 Phoenix 
A equipe existe o mesmo tempo que a gincana 
da localidade foi lançada, há nove anos. A líder 
é Josieli Carvalho, que adianta que o grupo 
possui cerca de 100 integrantes. Para estruturar 
a equipe, eles procuram estar mobilizados o 
ano todo com eventos, rifas e reunir os amigos. 
Por que a Gincana do Tapera é uma das maio-
res de Vera Cruz? Há união com as localidades , 
tanto do interior, como da cidade, sublinha Josi. 
“A Gincana de Tapera vem crescendo a cada ano 
e se destacando por isso. Ela não é mais uma 
gincana de interior, ela envolve a cidade inteira. 
Também é uma gincana que envolve tradições 
e cultura do interior, incentivando jovens e 
adultos a continuarem aqui.”

Equipe Maragatos 
Vai participar pelo quinto ano da Gincana 
do Tapera, anuncia o líder Tiago Petry. Nesta 
edição, a Maragatos vai contar com cerca de 
70 participantes.
As mobilizações iniciam cerca de três meses 
antes da disputa, com reuniões, com jantas, 
confecção de camisetas. 
O diferencial da Gincana do Tapera, atesta 
Petry, é que são tarefas relacionadas prati-
camente ao sul do município, que exigem 
conhecimento de pessoas que vivem no in-
terior, que moram na região para resolvê-las. 
“São tarefas que chegam perto das do muni-
cípio, com um empenho grande das equipes, 
fica bem atrativo”, convida o líder.

Equipe Mulambo's 
Com nove anos de existência, a Mulambo’s 
conta com o envolvimento de aproximada-
mente 65 integrantes, conta o líder Michael 
Wink. Os gincaneiros começam a mobilização 
meio ano antes da gincana, mas Wink confes-
sa que estão juntos o ano todo por conta das 
relações de amizade. Adoram uma junção, 
como eles mesmos definem. 
Para o líder, o diferencial do evento de Tapera 
é o que a gincana se tornou para seus mora-
dores. “Aqui a gente não é apenas uma equi-
pe, e sim uma família unida o ano inteiro. 
Não é apenas uma gincana do interior, e sim 
uma história que não sai das nossas memó-
rias”, frisa Wink.

A gincana está para Vera 
Cruz como o carnaval está 
para o Rio de Janeiro. Ou 
como o futsal para Carlos 
Barbosa. Como chope para a 
Oktoberfest. Como a boia for-
te para Vale do Sol. Ninguém 
precisa apresentações. Quem 
pertence a cada um desses 
lugares, simplesmente sabe, 
vive, direta ou indiretamente. 
Pois a autodenominação de 
Capital das Gincanas não é à 
toa. A maior delas, a Gincana 
Municipal, já chegou na 30ª 
edição. Há gincanas em es-
colas, grupos organizados e 
até meio ambiente. Tudo vira 
gincana por aqui. Talvez a que 
venha neste fim de semana 
já possa ser considerada a 
segunda maior de Vera Cruz, 
um ensaio da municipal. To-
dos os olhares apaixonados de 
gincaneiros se voltam à Linha 
Tapera. Por quê?

Distante 15 quilômetros da 
zona urbana de Vera Cruz, a 
região de Linha Tapera e Dois 
de Dezembro criou a gincana 
com o grupo de jovens Força 
Juvenil. Com o passar dos 
anos, o evento, que já chega 
na nona edição, cresceu, se 
profissionalizou e tem atraído 
cada vez mais os olhares de 
quem é apaixonado por gin-
cana. Para participar e para 
caçar talentos. A organização 
agora cabe a uma comissão 
coordenada por Roger Severo, 
que já atuou como participan-
te desta disputa. Serão cerca 
de 20 tarefas neste sábado 
e domingo e quem quiser 
assistir, basta chegar até os 

arredores do ginásio de Linha 
Dois de Dezembro.

Cada uma das três equi-
pes - Maragatos, Mulambo’s 
e Phoenix - é composta por 
30 inscritos, essencialmente 
da região sul do Município, 
entre eles, três coringas, uma 
inspiração nos super-inscritos 
da Gincana Municipal deste 
ano. Um dos diferenciais 
que faz o sucesso do evento 
é a elaboração de tarefas que 
exigem o conhecimento de 
quem vive na localidade, seja 
por identificar lugares, ter os 
contatos certos, a busca de 
coisas específicas. 

Um ensaio para a disputa 
municipal? A opinião de Jo-
sieli Carvalho, uma das ginca-
neiras, traduz isso. “Acredito 
que toda gincana é acirrada, 
disputada e difícil. Posso dizer 
que é tão acirrada quanto a 
do município. A gincana de 
Linha Tapera traz muitos inte-
grantes de equipe da gincana 
municipal. O interessante é 
que aqui, na nossa gincana, 
as equipes municipais se divi-
dem e se unem (às três parti-
cipantes). Tem gente de todas 
equipes em uma única equipe. 
Acredito que isso é uma troca 
de experiências, é construtivo 
e faz com que façamos novas 
amizades dentro de outras 
equipes”, resume ela.

Portanto, ao conhecer o 
trabalho da Phoenix, da Ma-
ragatos e da Mulambo’s, neste 
sábado e domingo, não se es-
pante se enxergar gincaneiro 
com camiseta da Selvagens, 
Xiruz, Los Refugos, Kaimana, 
Kabonghi e Largados por lá. 
Está todo mundo de olho e 
inserido nesta loucura.

O coordenador da Gincana Municipal 2018 e 
secretário municipal de Cultura, Marcelo Henri-
que Carvalho, já elaborou por dois anos a gincana 
de Tapera e deu uma forcinha novamente nesta 
edição. Marcelão garante que sim, as equipes da 
Gincana Municipal vão para lá garimpar talentos, 
“porque é a gincana de interior mais forte que te-
mos no município, mais até que das escolas. Tem 

forte engajamento e envolvimento. É um celeiro de 
talentos para a Gincana Municipal e isso consolida 
o município como a Capital das Gincanas. Estas 
gincanas paralelas fazem com que nossa gincana 
principal cresça”, diz. 

Outro gincaneiro nato e elaborador de gincanas 
que aplaude o evento é Juliano Pauli, que também 
contribuiu com a comissão de lá. É uma das gincanas 

que mais cresce no município e que cria vínculos 
com as equipes da Gincana Municipal, uma ajuda 
mútua, frisa ele. “É uma gincana bem esperada, 
com raízes e peculiaridades da localidade, e nível 
de dificuldade que cresce a cada ano. Tem sido um 
trabalho bem minucioso, faz com que o pessoal goste 
muito. Quem for daqui (do centro) para lá, vai gos-
tar, é uma gincana bem diferente e intensa”, instiga. 

ProGrame-Se
Quer conhecer um pouco mais sobre a 
Gincana de Linha Tapera? Aproveite para 
conferir a abertura, a partir das 19 horas 
deste sábado, no ginásio de Linha Dois de 
Dezembro. Logo depois serão realizadas as 
tarefas artísticas.
Mas a divulgação das tarefas começa de 
tarde, às 14h30min. Para aqueles fãs do 
enigma, a madrugada de sábado para 
domingo promete ser agitada pela região 
sul. As provas esportivas iniciam ao meio-
dia de domingo, e serão concentradas 
no campo ao lado do ginásio.  A gincana 
encerra às 17 horas. A divulgação dos ven-
cedores ocorre no sábado que vem, dia 11, 
com festa no ginásio.
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Quanto mais curtidas e compartilhamentos, melhor
As três equipes já receberam 

duas tarefas na segunda-feira, 
dia 30 de julho, que têm deman-
dado energia dos participantes. 
Cada equipe precisou divulgar 
ao máximo a Gincana de Linha 
Tapera pelas redes sociais, atra-
vés do Facebook. Além de uma 
fotografia criativa da equipe, 
com pelo menos 20 integrantes 
uniformizados e identificação 

do grupo, deveriam postar, nesta 
mesma rede social, o flyer de di-
vulgação da disputa que está na 
página Gincana de Linha Tapera. 
Detalhe: a foto mais curtida e o 
flyer mais compartilhado rendem 
bonificação para a equipe.

Já são milhares em cada perfil 
de equipe. Os dedos não param. 
Antes das 9 horas desta quinta-
feira, por exemplo, as fotos das 

equipes tinham somado mais de 
15 mil curtidas e o flyer do evento 
mais de 80 mil compartilhamen-
tos. Os gincaneiros aguardam 
ainda tarefas esportivas, de bus-
ca, foto e vídeo, o sempre espe-
rado enigma e muitas surpresas, 
numa disputa de “bastante cor-
reria”, antecipa o coordenador 
da 9ª Gincana de Linha Tapera, 
Roger Severo.

Shakira, a “Rainha das Copas”, e Bola de Ouro prometem 
dar requebrado e habilidade ao show de sábado à noite

O furacão colombiano Shakira, 
que se tornou símbolo da Copa 
do Mundo, tanto que ganhou o 
título de “Rainha das Copas” por 
ter estado três vezes consecutivas 
neste torneio internacional de 
futebol masculino, vai ganhar a 
versão vera-cruzense em Linha 
Tapera.

A tarefa-show, que ocorre logo 
depois da abertura, na noite de 
sábado, promete unir o reque-
brado da cantora com a paixão 
nacional, o futebol. No Ginásio 

do SER Fortaleza, as equipes de-
verão realizar um show de dança, 
com duas músicas definidas por 
sorteio. Uma que foi apresentada 
por Shakira em alguma Copa do 
Mundo e outra que está entre 
seus maiores sucessos.

Já que a Copa do Mundo está 
em pauta, o futebol não fica de 
fora da apresentação. Cada equi-
pe deverá colocar um integrante 
representando um jogador que 
já tenha ganho o prêmio Bola 
de Ouro. E tem mais: durante 

a apresentação, o Bola de Ouro 
deverá fazer 10 embaixadinhas 
e se essas forem feitas de forma 
consecutiva, a equipe receberá 
uma bonificação. Ao apresentar, 
este integrante deverá comemo-
rar um gol da mesma forma que 
faz o jogador que representa. 
Ganha outra bonificação a equipe 
se estiver vestindo a camiseta do 
time em que atuava o jogador 
quando recebeu o prêmio Bola 
de Ouro. As equipes prometem 
surpreender.


