
Juliane Griebeler, Selvagens Jardel Carpes, Xiruz
Juliane é de Santo Ângelo e 
seu envolvimento com a gin-
cana começou em 2013, quan-
do conheceu Liliana Schlittler, 
em intercâmbio na Alemanha. 
“Durante o período em que 
estávamos lá, ela comentou 
da gincana e ao longo do ano 
demonstrava empenho voltado 
à organização de promoções 
para equipe, parecia que não 
tinha como se desligar da Sel-
vagens”, diz. “Com tanta paixão 
envolvida, resolvi participar 
presencialmente em 2015. Foi 
quando senti na pele a emoção 
tomar conta e consegui com-
preender o porquê de tanto 
empenho, mesmo quando a 
gincana não estava aconte-
cendo”, acrescenta. Nos dias 
de gincana, frisa ela, a adre-
nalina toma conta e a energia 
da cidade contagia. “Nos anos 
seguintes, não consegui par-
ticipar presencialmente, mas 
fiquei muito feliz em contribuir 
com tarefas à distância, como 
enviar uma imagem para uma 
das provas. Apesar de não es-
tar presente, fica o sentimento 
de torcida pela Selvagens e a 

O ingresso na gincana foi por 
conta da família. Com duas 
primas e um primo partici-
pando ativamente da Xiruz, 
Jardel diz que era questão 
de tempo até se envolver. “Se 
não me engano, a primeira 
participação foi em 2008, 
presencialmente. Sempre 
gostei muito das tarefas de 
raciocínio, mas a primeira par-
ticipação no enigma foi o que 
me deixou apaixonado pela 
Gincana”, lembra. O maior 
envolvimento, porém, e os 
pontos mais altos, lembra ele, 
foram em 2013 e 2014, com 
a felicidade do título inédito. 
“Depois destes anos - e até 
agora - acabei por morar dis-
tante de Vera Cruz e partici-
par da gincana remotamente. 
De lá para cá, tento ajudar à 
distância, principalmente nas 
tarefas-relâmpago de racio-
cínio e no enigma”, conta ele. 
“O que me faz querer conti-
nuar participando da gincana 
é ver pessoas se envolvendo 
de uma forma tão apaixona-
da, ajudando umas às outras 
sem esperar nada além da 

empolgação para saber quais 
são as tarefas, principalmente 
a temática do desfile. Por sinal, 
tamanho foi o contágio no ano 
em que participei que a músi-
ca da equipe permaneceu em 
minha cabeça por um longo 
tempo”, confidencia. 

sensação de pertencer a uma 
equipe que mais parece uma 
família. É muito bom ver que 
as pessoas podem trabalhar 
juntas e felizes, em uma dis-
puta que mais aproxima do 
que separa todas as equipes e 
seus integrantes”, finaliza.
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>> >>Na Alemanha, Liliana 
motivou Juliane a 
participar da gincana

As relâmpagos 
e a enigmática são as
que Jardel mais auxilia
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