
Ela é a mais antiga da disputa do 
maior evento cultural do município. 
Também é a que mais vezes ecoou o 
grito de campeã. Representa o que 
é a Gincana de Vera Cruz. A equi-
pe Kaimana comemora neste dia 9 
de março 30 anos. Três décadas de 
criatividade, competitividade, gar-
ra, esforço e dedicação para desen-
volver cada tarefa. Três décadas de 
superação nas noites frias de final de 
maio e início de junho. Três décadas 
de amor àquilo que Vera Cruz ado-
tou e é reconhecida como Capital.

A Kaimana participou desde a 
primeira Gincana organizada pela 
Prefeitura, no ano de 1989. Inte-
grante da equipe desde lá, Ângelo 
Hoff lembra que no primeiro ano 
a agremiação foi formada por um 

conjunto de adolescentes, na sua 
maioria entre 15 e 17 anos, somado 
a pessoas mais experientes, de até 
25. “Já no primeiro ano ficamos 
com o vice-campeonato, no deta-
lhe, na última tarefa, que tinha que 
responder a autoria de um poema 
de forma relâmpago”, resgata ele, 
que salienta que desde aquele mo-
mento a equipe se transformou em 
um verdadeiro símbolo da própria 
história da gincana de Vera Cruz. 
“Muitos dos integrantes que hoje li-
deram equipes tradicionais também 
participaram, em um determinado 
momento, da Kaimana”, frisa.

NOVA ERA DAS GINCANAS
Na história local, o ano de 1989 

(primeira Gincana Municipal e nas-
cimento da Kaimana) é um marco 
importante para a disputa, tanto que 
se considera, a partir dali, a “nova 
era das gincanas” - disputas já 

ocorriam, mas organizadas por en-
tidades. É em 1989 que se introduz 
duas das mais importantes tarefas 
da competição: o desfile valendo 
pontuação e o enigma. Ambos eram 
mais amadores, mas que, olhan-
do hoje, mostra o crescimento da 
disputa. “E a Kaimana participou 
de tudo isso. No primeiro ano, de 
bicicleta, pessoal sem carteira de 
motorista, contava com a ajuda dos 
pais, corria de moto pra lá e pra cá, 
até os dias atuais, numa hiperconec-
tividade, uma gincana conectada 
ao mundo, reconhecida no Estado 
inteiro”, observa Hoff. “Então, se 
fizermos uma linha do tempo da 
evolução da Gincana em Vera Cruz, 
certamente a Kaimana faz parte 
de muitos destes capítulos. Junto 
às peripécias, destaque ao caráter 
mais transcendente. Não se trata de 
um aniversário de 30 anos de uma 

KAIMANA:

Em três décadas, uma coleção de histórias

                              30 anos de uma
história que vai além da Gincana 
Equipe mais tradicional da disputa em Vera Cruz festeja aniversário em jantar-baile na noite deste sábado, dia 9 de março. 
Integrantes contam como foi a evolução e as mudanças realizadas nos últimos anos, principalmente para agregar mais competidores
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O NOME KAIMANA

PARA FESTEJAR OS 30 ANOS

O nome da equipe surge, lá na 
década de 80, como sugestão de 
uma marca de roupa famosa de 
surf. Na época, lembra Ângelo Hoff,  
era a marca mais conhecida. “Um 
integrante sugeriu e batizou. Todo 
mundo achou legal e adotamos 
esse nome: Kaimana”, diz.

A Kaimana comemora os 30 anos neste sábado, dia 9 de março, em evento 
no salão da Comunidade Católica Santa Teresa, em Vera Cruz, a partir das 
20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos com os integrantes da equipe: 

antecipados ao valor de R$ 35, para adultos, e de R$ 20, para crianças de 5 
a 10 anos. No cardápio, arroz, carnes diversas, massa, molho, maionese de 
batata e saladas. Terá sobremesa. O baile será com a Banda Scala e DJ Leléu.

Nos últimos três anos, conta a 
integrante Patrícia Sins, a equipe 
passa por uma estruturação. “30 
anos de história e sete títulos não 
impossibilitam uma equipe de olhar 
para dentro, analisar as dificulda-
des e traçar novos caminhos”, diz. 
“Em 2016, começamos a mudar o 
pensamento e correr por outros 
caminhos, pois com a parada da 
equipe em 2014, a má colocação nos 

anos anteriores e o conceito de ser 
uma equipe antiga havíamos perdi-
do muitos integrantes. Passamos a 
entender que qualidade não é mais 
importante que quantidade, que 
ambas caminham juntas. E, então, 
iniciamos a busca por novas pessoas 
e a retomada de amigos antigos que 
haviam se afastado. Também come-
çamos a aderir a mais encontros, 
movimentações em redes sociais e 

participações de nossos integrantes 
em outras gincanas da cidade. Pro-
curamos estar mais próximos, em 
maior sintonia. Tarefa nada fácil, 
mas gratificante demais”, observa.

Nessa ideia, cita Patrícia, novas 
pessoas surgiram e ganharam des-
taque dentro da equipe. “Apren-
demos uns com os outros a dar 
espaço, a compartilhar atividades 
e a confiar no potencial do outro, 

sem que o outro seja um amigo pró-
ximo”, pontua. “Atualmente, temos 
muitas pessoas novas na equipe 
e juntamente com a velha guarda 
buscamos a harmonia perfeita para 
fazermos uma gincana de excelên-
cia. A Kaimana está renovando. 
Estamos reformulando a essência 
da equipe e comemoramos estes 
30 anos com muito entusiasmo e 
alegria”, sublinha ela.

A Kaimana venceu sete vezes: em 
1993, 1996, 1999, 2000, 2003, 2004 e 
2006. Mas, muito além das conquis-
tas, a Gincana coleciona histórias, 
muitas vezes engraçadas. E não dá 
para falar de 30 anos e não resgatar 
risadas, boas risadas. A Kaimana 
que o diga. Em 1991, a novidade era 
a foto temática. Até então, as equi-
pes apenas apresentavam uma foto 
na qual apareciam 12 integrantes 
e a identificação da equipe. A foto 
daquele ano solicitava que todos os 
12 estivessem dentro de uma canoa 
(que deveria estar dentro de um 
lago, rio ou açude), vestidos com 
traje alto-esporte. À medida que cada 

pessoa entrava na canoa, também ia 
entrando água e a canoa afundando. 
Foi um misto de pânico, seguido de 
boas risadas, lembram os partici-
pantes. O resultado: só deu tempo 
de tirar a foto. A canoa praticamente 
não aparece.

Em 2002, mais um episódio pito-
resco, que, novamente, envolvia a 
foto. O cenário foi montado no QG 
e marcaram com o fotógrafo na ma-
drugada de sábado. “Levamos mais 
de hora para conseguir tirar a foto, 
pois ninguém conseguia parar de rir. 
Nossas roupas eram ridículas e usá-
vamos pseudo perucas de lã preta. 
Quando, enfim, estavam todos con-

centrados e sérios, o fotógrafo solta 
uma pérola: “ACORA!”, sim, com 
som de “C”! Levou mais uma hora 
para conseguirmos parar de rir no-
vamente”, contam os participantes. 

Em 2006, a certa altura do enig-
ma, na madrugada de domingo, 
a resolução de uma das charadas 
solicitava 15 baratas. Para desviar a 
atenção das outras equipes e impedir 
a descoberta da resposta sem decifrar 
a charada, cerca de 30 integrantes da 
Kaimana foram ao QG da Comissão 
munidos, cada um, de um objeto di-
ferente: bola de basquete, cadeira de 
praia - até uma furadeira apareceu. 
E, no meio desta confusão, entrega-

ram as baratas.
É assim. De histórias das mais 

diversas que a Gincana é feita. Se o 
evento é tão grande e já foi até para 
o Livro dos Recordes (pela maior 
polonaise do mundo) é pelo engaja-
mento das equipes, do gincaneiro e 
de toda a comunidade. E a Kaimana 
sabe bem quando se fala em enga-
jamento da comunidade. Durante 
um enigma, na caça a uma preá, 
teve quem ofereceu um amendoim 
gigante aos competidores. Não era 
o solicitado pela comissão, mas a 
equipe guardou, para uma próxima 
(possível) tarefa. Afinal, tudo pode 
ser pedido.

equipe, mas a comemoração de 30 
anos de um projeto que deu certo 
em Vera Cruz, que transformou a 
vida de muita gente num final de 
semana em uma escola de liderança, 
de companheirismo, de trabalho em 
equipe, de superação. Este legado 
tem que ser comemorado nestes 
30 anos da equipe que se confun-
dem com os 30 anos de história da 
Gincana de Vera Cruz”, arremata o 
competidor.

A busca por estar mais próxima, em maior SINTONIA


