
Chegou a vez da disputa em Ferraz
Na Capital das Gincanas, competição se espalha pela região norte e contagia comunidade. De hoje a domingo, é o endereço de gincaneiros
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Quatro equipes foram criadas e mobilizaram a comunidade vera-cruzense para colocar Ferraz no mapa das gincanas
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Ansiedade, mobilização e correria: clima 
de disputa movimenta e cativa a localidade

PARA A COMUNIDADE PRESTIGIAR

1ª EDIÇÃO
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Fumaceira, Do Balaio, BO1 
e Foi Pa Ferraz. Até meados 
de setembro, quando foi lan-
çada a 1ª Gincana de Ferraz, 
essas equipes não existiam. 
De lá para cá, os quatro gru-
pos se formaram, buscaram 
a experiência de quem vive 
a Gincana Municipal, a Gin-
cana de Linha Tapera e as 
tantas disputas estudantis 
para se juntar aos novatos 
da comunidade. O resulta-
do? Independente de quem 
sair vitorioso no conjunto 
de tarefas, a mobilização 
de centenas de pessoas já é 
uma realidade, assim como 
uma localidade ansiosa para 
acompanhar, a partir da noi-
te desta sexta-feira, a perfor-
mance destes apaixonados 
por gincana, estreantes ou 
de longa data. Até domingo, 
Ferraz vive sua primeira dis-
puta, e promete atrair muitos 
vera-cruzenses para lá.

Como toda primeira edi-
ção, os gincaneiros não sa-
bem bem o que esperar, 
mas os elaboradores Wil-
liam Souza, Éverton Riss, 
Geferson Blank e Nadine 
Fuelber antecipam que des-
de o início a integração e a 
troca de experiências foram 
os pilares da 1ª Gincana de 
Ferraz. “Buscamos trazer 
uma Gincana inclusiva, e 
ainda que seja impossível 
que tudo agrade a todos, terá 
partes para o contento de 
públicos diversos. Buscamos 
evidenciar uma gincana com 
foco no esforço e no talento 
de seus participantes”, an-
tecipa Souza, que dá mais 
uma dica: as equipes devem 
enfrentar uma média de 40 
tarefas, ainda que o crono-
grama possa sofrer algumas 
alterações.

INTEGRAÇÃO É A CHAVE
A 1ª Gincana de Ferraz 

foi projetada para abraçar 
e integrar os gincaneiros 
experientes e mais novos, 
trazendo de volta o maior 
objetivo de uma gincana, a 
integração e a ampla partici-
pação de todos.  Palavras do 
elaborador William Souza, 
frisando que a comunidade 
já teve efetiva participação 
na tarefa nº 01, que exigiu 

o envolvimento de muitas 
pessoas para fazerem fotos, 
inclusive autoridades, ma-
nifestando apoio às equipes. 
“As equipes podem esperar 
por um fi nal de semana de 
tarefas divertidas, comple-
xas e que vão requerer o 
máximo esforço e atenção 
aos detalhes”, acrescentou. 
Aliás, como a disputa inicia 
logo mais à noite, a dica fi nal 
para as equipes antes de ser 
dada a largada é: atenção, 
leitura e respeito às regras, 
tanto às contidas no corpo 
da tarefa quanto aquelas 
previstas no regulamento. 
“A campeã certamente se 
destacará pela organização 
e capacidade de interpreta-
ção”, observa William Souza, 
resumindo o pensamento 
dos elaboradores, que terão 
QG na Escola Walter Dreyer.

HOJE
Abertura: sexta-feira, 20 horas - Salão da Comunidade Lu-
terana ao lado da Escola Walter Dreyer. Além da cerimônia, 
as equipes homenagearão um feito da Gincana Municipal, 
quando Vera Cruz entrou para o livro dos recordes com 
a maior polonaise do mundo. A dança da integração em 
Ferraz, no entanto, contará com 10 casais por equipe, sendo 
cinco de integrantes inscritos e outros cinco de pais de inte-
grantes inscritos.

SÁBADO
Esportivas - a partir das 14 horas, no campo da S. C. E. Ferraz

Show - a partir das 20 horas, no salão da Comunidade 
Luterana ao lado da Escola Walter Dreyer. Os shows foram 
divulgados previamente para as equipes. O primeiro deles 
trata-se do quadro “show dos famosos” e cada equipe vai 
representar um dos artistas: Anitta, Valesca Popozuda, Pablo 
Vittar e Ludmilla. A segunda tarefa artística é inspirada no 
programa de humor “Vai que Cola”, exibido pelo canal Mul-
tishow. A “Pensão da dona Jô” vai se mudar para a região 
de Ferraz e promete movimentar personagens como Velna, 
Ferdinando, Terezinha, Maicol e outros mais, interpretados 
por integrantes inscritos... e arrancar risadas da plateia.
Não dá pra perder.

Tudo é novidade para as 
quatro equipes que entram 
na disputa, por isso, o clima 
de ansiedade e expectativa é 
natural. William Henrique 
Albers, da equipe Do Balaio, 
conta que seu grupo vem com 
mais de 70 pessoas para esta 
primeira edição. “Ninguém 
sabe o que esperar, o nível 
que será. Mas acho que vai 
ser bem bacana e a comuni-
dade está muito interessada 
em saber das apresentações, 
para acompanhar”, apontou 
ele. Também animado está 
Henrique Durante, da BO1. 
Ele conta que cerca de 90 
pessoas estão envolvidas 
ativamente na equipe e a 
maioria fará sua primeira 

gincana, com muitas pessoas 
da localidade de Ferraz e 
Andréas, o que redobra a ex-
pectativa. “Esperamos uma 
gincana bem corrida, que 
possamos trabalhar bastante 
nossa organização devido à 
inexperiência em gincanas de 
muitos participantes”, revela 
Henrique.

Já Nicole Krause, da equi-
pe Foi Pa Ferraz, contabiliza 
cerca de 150 integrantes mo-
bilizados, à espera de diver-
são. “Que a gincana possa 
desafiar o nosso máximo, 
que integre as famílias, exija 
das equipes”, refl ete Nicole, 
pilhada para começar a cor-
reria. Da equipe Fumaceira, 
Roger Carvalho prevê mui-

tas novidades, já que para 
vários integrantes, essa será 
a primeira gincana. São mais 
de 100 pessoas mobilizadas, 
com a integração de gen-
te das equipes da gincana 
municipal e de Tapera, con-
forme exigia o regulamen-
to. “Descobrimos talentos e 
habilidades, e como todos 
se conhecem no interior, 
acredito que a comunidade 
venha prestigiar, estão todos 
ansiosos”, convida Roger.

O resultado da gincana 
será divulgado em jantar-bai-
le, no dia 1º de dezembro, 
no salão da Comunidade 
Luterana, ao lado da Walter 
Dreyer. A premiação será em 
troféus e medalhas.


