
Gincana envolve a comunidade
Disputa transcorrida no fim de semana contou com 31 tarefas. Show é considerado ponto alto da competição
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Equipes capricharam na interpretação do programa Vai que Cola
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Matrículas abertas 
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extensão da Unisc
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BAILES E FESTAS

· QUERMESSE  I
A Sociedade Esportiva e Re-
creativa Nacional, de Ponte 
Andréas, convida para sua 
quermesse, que acontece-
rá no dia 2 de dezembro 
(domingo), em sua sede, 
pelo aniversário de 50 anos 
do Clube. Almoço a R$ 25 
(adulto) e R$ 12 (crianças). A 
partir das 14 horas, reunião 
dançante com o musical 
Acordes de Ouro. Reserva de 
ingressos através do telefone 
(51)  99994-1161, com Alceu, 
ou 99769-9160, com Edson.

· QUERMESSE  II
A Comunidade Imaculada 
Conceição, de Linha Dona 
Josefa, convida para a sua 
quermesse e Festa da Pa-
droeira, no dia 9 de dezem-
bro (domingo). Às 10 horas, 
missa. Ao meio-dia, almoço 
no valor de R$ 25 (adultos) e 
de R$ 15 (crianças de 7 a 12 
anos), com carnes servidas 
nas mesas. À tarde, reunião 
dançante com a banda Bier 
Fest, de Sinimbu. 

· CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais de Vera Cruz infor-
ma que a confraternização 
de fim de ano será realizada 
no dia 14 de dezembro, no 
salão dos espelhos da Co-
munidade Santa Teresa. Os 
associados devem retirar o 
convite para a festa no RH 
da Prefeitura, com Ângela 
ou Ieda.

E demonstraram muito ensaio e sintonia nas danças

Uma caneca do primeiro 
baile do chopp promovido 
pela Juventude Luterana de 
Ferraz. A batata doce mais 
pesada. Um peru branco. Uma 
garrafa de água mineral com 
rótulo dos 500 anos da Re-
forma Luterana. Esses foram 
alguns dos itens pedidos pela 
comissão elaboradora às equi-
pes Foi Pa Ferraz, Do Balaio, 
Fumaceira e BO1, participan-
tes da 1ª Gincana de Ferraz, 
transcorrida no último fim de 
semana. Foram 31 tarefas que 
envolveram os gincaneiros, 
muitos estreantes nesta paixão 
chamada gincana. 

Uma delas foi Léia Herber, 
a integrante inscrita com mais 
idade a participar. Aos 46 anos, 
fez sua primeira gincana. Com 
gostinho de quero mais. “Sem-
pre quis participar, mas nunca 
tive uma oportunidade, e este 
ano recebi o convite e não 
pensei duas vezes, me atirei de 
cabeça. Para mim o mais legal 
foram as amizades que cons-
truí durante a gincana. Com 
certeza ano que vem estarei 
participando novamente”, fri-

sou Léia, que atuou, inclusive, 
como dançarina no show da 
Ludmilla, tema da sua equipe, 
a BO1.

Por sinal, o ponto alto, na 
avaliação dos elaboradores e 
de muitos participantes foi a 
execução das tarefas artísticas, 
na noite de sábado. Mais de 
400 pessoas lotaram o salão 
da Comunidade Luterana, ao 
lado da Escola Walter Dreyer. 
Os programas Vai que Cola e 
o Show dos Famosos tiveram 
suas versões em alto nível 
apresentados pelos gincanei-
ros.

Além da presença de gente 
nova e até então inexperien-
te, a 1ª Gincana de Ferraz 
motivou participação de in-
tegrantes de todas as equipes 
da disputas municipal, assim 
como em Linha Tapera. O se-
cretário municipal de Cultura 
e Turismo, Marcelo Carvalho, 
elaborador da última edição 
da Gincana Municipal, elogia 

a integração da comunidade. 
“Havia bastante público pre-
sente na abertura e artística. O 
pessoal da comunidade estava 
bem envolvido. A essência 
da gincana, que tanto se fala, 
se fez presente”, frisou ele, ao 
acreditar que Vera Cruz ganha 
mais uma disputa a se consoli-
dar no calendário gincaneiro.

Se para as equipes a semana 
é dedicada a contabilizar erros, 

Equipes empolgaram em suas performances... ... com figurino, cenário e desenvoltura que chamaram atenção

acertos e fazer projeções, a co-
missão aposta em equilíbrio, 
com suspense que será manti-
do até 1º de dezembro, quando 
será divulgado o resultado 
em jantar-baile, animado pela 
banda Destinu’s. Mas desde 
já, frisa o elaborador William 
Souza, os aplausos vão para a 
comunidade e as equipes, que 
se mobilizaram para protago-
nizar sua primeira gincana.

A chuva atrapalhou e fez com 
que a comissão tivesse que 
adaptar a execução das provas 
esportivas, no sábado à tarde.  
Alguns equívocos, avaliou Wil-
liam Souza, aconteceram, mas 
foram resolvidos da forma que 
a comissão julgou o mais corre-
to. Mas contratempos à parte, 
ainda mais quando se trata da 
primeira edição, o elaborador 
afirma que a aprovação foi ge-
ral e as tarefas como um todo 
foram bem aceitas pelas equi-
pes. De 1 a 10, avalia como 8 o 
evento transcorrido de sexta a 
domingo, em Ferraz.

A Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) está 
com matrículas abertas para 
curso de extensão em várias 
áreas do conhecimento. As 
matrículas ainda podem ser 
realizadas pelo site: www.
unisc.br/pt/extensao/cur-
sos . Cursos: Marketing Di-
gital para Empreendedores 
(matrículas até 28, realiza-
ção dias 3 e 4 de dezembro); 
O preparo das cucas e suas 
delícias - 3ª edição (matrí-
culas até 10 de dezembro, 
realização no dia 15 de 
dezembro); Carnes: cortes, 
técnicas e molhos (matrí-
culas até 10 de dezembro, 
realização no dia 15). Mais 
informações pelo telefone 
(51) 3717-7320.


