
Campeã será anunciada neste sábado
Comissão frisa que a primeira edição da gincana foi definida nos detalhes. Integração e envolvimento comunitário chamaram atenção
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Ele “mitou” e ganhou até 
campanha #yulle_no_arauto

FERRAZ

GERAL 10ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Equipe Foi Pa Ferraz

Ele relutou para ser inscri-
to da equipe Fumaceira, mas 
acabou cedendo e fez tanto 
sucesso, que mal havia aca-
bado a 1ª Gincana de Ferraz 
e um dos personagens desta 
edição já tinha nome, ou 
melhor, apelido Yulle. Tanto 
que ganhou até campanha no 
Facebook, com a #yulle_no_
arauto. Isso porque o Vandir 
Fernando Blank, o Yulle, en-
cheu o grupo de WhatsApp 
da equipe com áudios que 
viralizaram nas redes. 

 “Não queria ser inscrito 
porque iria colher fumo e 
porque tinha a semifinal do 
regional para jogar. Agora 
todo mundo está me cha-
mando de mito”, diverte-se 
ele, que deixou de jogar pelo 
Boa Vontade, na semifinal 
do Regional, porque desde 
sexta-feira praticamente não 
havia dormido em razão da 
gincana. Fizeram sucesso 
seus áudios - diversos em me-
nos de uma hora - pedindo, 
implorando por uma meia 
calça, depois outra. No fim 
das contas, relata ele, acabou 

“A Gincana foi definida 
nos detalhes. Atenção ao re-
gulamento foi essencial para 
definir as colocações de cada 
equipe.” Eis o pronuncia-
mento do elaborador William 
Souza após a apuração do 
resultado que definiu o pó-
dium da 1ª Gincana de Ferraz, 
transcorrida no fim de sema-
na que passou. O resultado 
será anunciado neste sábado, 
em jantar-baile no salão da 
Comunidade Luterana. En-
quanto segue o suspense e a 
tradicional semana de fofocas 
e palpites, a repercussão pelas 
redes sociais ganhou força, 
especialmente os comentá-
rios elogiosos pela integração 
entre os gincaneiros e a mo-
bilização com a comunidade 
de Ferraz. Tarefas como a 
pescaria no fim da gincana, o 
enigma e a foto, que buscou 
inspiração em um registro 
de época (foto abaixo), ho-
menageando a colonização, 
também chamaram a atenção.

“Muito bom poder ver 
que nossa equipe foi unida e 
contou com o apoio de pais 
e moradores da localidade 
que ficaram mega empolga-
dos com a Gincana. Tivemos 
vários momentos tops: tarefa 
da laranjada, muçum pego 
em 15 minutos, pescaria pelas 
meninas, peru de madrugada, 
machado na frente da minha 
casa, junta de bois e carroça 
velha, foto da parada e sapato 
feminino 44 ...mas o que foi 
mais top na nossa equipe mes-
mo foram os áudios do primo 
Yulle Blank, que animaram e 
sacudiram a todos”, contou a 
participante Luana Gass.

Para a gincaneira Elizan-
dra Ferreira, o melhor da 

gincana foi presenciar a pri-
meira participação de muitas 
pessoas. “Aos gincaneiros de 
longa data cabia a missão de 
explicar a correria e permitir 
que cada novato pudesse se 
entregar à paixão. Nós que-
ríamos ver todos encantados e 
envolvidos, perdoamos as de-
moras de quem não entendia 
a correria típica daqueles dias. 
Nos sentíamos obrigados a 
passar a tradição adiante e 
orgulhosos em ver essa tarefa 
sendo executada com sucesso. 
A comissão permitiu esta tro-
ca desde a ficha de inscrição 
que pedia locais, inscritos 
da municipal e de Tapera. 
Ferraz agora tem gincana, a 
primeira de muitas edições”, 
refletiu ela.

comprando pouquinho tem-
po antes do pessoal subir ao 
palco. E ainda teve o pedido 
insistente por um sapato 
feminino tamanho 44, como 
se fosse um calçado fácil de 
achar. 

Em três dias, Yulle empres-
tou seu bom humor aos ginca-
neiros em diversas situações, 
desde a abertura, quando 

acreditou que deveria puxar 
a polonaise. E cada coisa que 
a equipe precisava, lá estava 
o seu Yulle, com seus áudios, 
pedindo. A internet dele, pelo 
menos, é das boas, garantem 
os amigos, pois pegou em to-
dos os recantos da localidade 
de Ferraz.

Tarefa cumprida, Yulle 
está no Arauto de hoje.

Com a prima Luana Gass, Yulle Blank fez sucesso na gincana
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