
Pelas formato de divulgação das 
primeiras pistas do enigma, através 
do Jornal, o líder da Kaimana, 
Guido Hoff Júnior, imagina que a 
disputa de 2019 será trabalhosa, 
bem movimentada. “Não vai ser 
simples, acho que vai ter muita 
tarefa, exigir muitas pessoas”, 
diz. “Quando tentaram abrir para 
inscritos de fora, isso mostra que 
vai ter envolvimento não só de Vera 
Cruz, mas da região, muito forte”, 
acredita ele, projetando ainda uma 
competição que vai cobrar coisas 
históricas. “60 anos é um marco. 50 
anos foi um marco. E tem que ter 
coisas diferentes”, observa.

Líder da Xiruz, Henrique Gava, o 
Pepe, acredita que pelo estilo de 
elaboração de Eduardo Nagel, 
a Gincana 2019 tende a ser de 
bastante busca, exigência física 
e história. “Já estamos buscando 
saber coisas históricas, mas não 
podemos abrir”, frisa. Aliás, é 
comum, segundo o competidor, 
atentar a datas marcantes. “Na 
Copa do Mundo pensamos que 
sairia alguma coisa e não saiu. Nas 
Olimpíadas, também. Estamos 
buscando, mas lembramos que nas 
últimas edições isso não tem sido 
exigido. É uma dúvida”, diz.

Datas especiais, pontua o 
líder da Selvagens, Rodrigo 
Franke, mexem ainda mais 
com as equipes. “Todas 
querem ganhar”, diz. “A 
gente teve esse prazer 
na Gincana dos 50 anos, 
quando chegamos ao nosso 
primeiro título e foi um ano 
que as equipes tentaram 
ganhar de todas as formas”, 
comenta ele, que acredita  
ser uma maratona a Gincana 
2019. “Pensamos nisso. 
Nossa ficha de inscrição  
mesclou participantes para 
esportiva, artísticas e com 
várias aptidões”, conta.

Gabriel Garcia, líder da 
Largados, diz que a equipe 
se prepara para uma 
gincana bem cansativa, de 
correria total, ao mesmo 
tempo que exigirá pesquisa 
histórica alusiva aos 60 anos 
do município. “Estamos 
pensando nisso, de repente, 
em empresas antigas de Vera 
Cruz, em acontecimentos 
históricos. Trabalhamos nessa 
linha”, conta o competidor, 
que projeta ainda uma 
disputa que vai requerer 
preparo físico dos inscritos.

Sandro Viana, o Macaco, é líder da Los 
Refugos e espera uma Gincana pegada. 
“Ela tem sido todo ano mais acirrada e 
essa aqui não será diferente. As equipes 
se preparam cada vez, buscando recursos, 
indo atrás de gente”, diz. “Vai ser pegada 
também pela comissão elaboradora, que é 
bem estruturada e que conhece gincana”, 
comenta. Ele acredita ainda que por ser 
ano redondo - 60 anos de Vera Cruz - se 
exija algo relacionado com a história de 
Vera Cruz e com a história do mundo. 

Atual campeã da Gincana, a Kabonghi acredita que 
a disputa deste ano seja diferenciada, segundo o 
vice-líder, Jorge Nascimento, o Mindão. “Espera-
se que seja uma gincana bem agitada, corrida. É 
preciso se preparar para o conjunto, incluindo o 
físico. Normalmente não é um ponto específico. É 
para um todo”, comenta ele, que diz que a equipe 
está preparada, coesa. “União é o símbolo da 
Kabonghi”, acrescenta. 
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Como será a
Disputa inicia na noite desta sexta-feira, junto à Praça José Bonifácio, em Vera Cruz, e 
promete, ser uma maratona. Comissão elaboradora diz que vai ter trabalho para todos da equipe. 
Kabonghi, Kaimana, Largados, Los Refugos, Selvagens e Xiruz estão prontas para a largada

Largada para a “maratona” que será a Gincana 2019 será na noite de hoje

VAI COMEÇAR
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materia@jornalarauto.com.br

A Gincana Municipal de 
Vera Cruz começa na 
noite de hoje e promete 

ser de muita exigência aos com-
petidores, tanto em questão 
física quanto psicológica. Uma 
verdadeira “maratona”, como 
classifica o elaborador de 2019, 
Eduardo Nagel. Durante a se-
mana, as seis equipes tiveram 
uma agenda de compromissos, 
com reuniões e debates, mas 
sem receber tarefas a serem 
cumpridas na abertura, mar-
cada para as 19 horas desta 
sexta-feira, dia 31, junto à Praça 
José Bonifácio. No entanto, 
um encontro na última terça-
feira, entre comissão e líderes, 
marcou a entrega de um livro 
com informações referentes 
ao enigma, além de uma ficha 
que exige a inscrição de nove 
pessoas, com características es-
pecíficas. O que será feito com 
essas pessoas ainda é dúvida.

Ao público, os principais 
pontos são as tarefas artísti-
cas, na noite de sábado, e o 
desfile, na tarde de domingo. 
Tradicionalmente, ambos os 
momentos reúnem milhares 
de pessoas. A definição do 
que será apresentado em cada 
espetáculo costuma ocorrer 
na noite de sexta-feira, logo 

LUCAS BATISTA

REPORTAGEM ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 31 DE MAIO E 1º DE JUNHO DE 2019

SEXTA-FEIRA
19 horas: abertura, na 
Praça José Bonifácio

SÁBADO
13h30min: tarefas esporti-
vas, no Clube Vera Cruz

19 horas: tarefas artísticas,
no ginásio poliesportivo 
do Parque de Eventos

DOMINGO
13h45min: desfile, 
na rua Cláudio Manoel.

A campeã da Gincana 
será conhecida no baile 
do Município, no sábado, 
dia 8 de junho. Os ingres-
sos começaram a ser ven-
didos ontem, junto à Se-
cretaria de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer. Eles 
custam R$ 40 e incluem 
jantar e baile. A animação 
será das bandas Flor da 
Serra e Nova Dimensão. 
O evento ocorre junto ao 
Clube Vera Cruz.

Mais de 1,4 mil participan-
tes deverão estar envol-
vidos diretamente com a 
resolução das tarefas. A 
Kabonghi terá cerca de 
200 integrantes; a Kai-
mana, 150; a Largados, de 
250 a 280; a Los Refugos, 
em torno de 200; a Selva-
gens e a Xiruz devem ter 
aproximadamente 300 
cada uma.

PARA O PÚBLICO RESULTADO

PARTICIPAÇÃO

dos 60 anos de Vera CruzGINCANA

após a abertura, quando as 
equipes têm reunião no QG da 
comissão, que neste ano será na 
Prefeitura. 

As tarefas na íntegra estarão 
disponíveis no Portal Arauto, 
dentro de canal especial criado 
para a Gincana de Vera Cruz. 
Aliás, o Grupo Arauto estará 
envolvido em uma grande co-
bertura multimídia, na rádio, 
no portal, nas redes sociais, 
enviando tarefas e áudios via 
WhatsApp, além da trans-
missão ao vivo, em vídeo, da 
abertura, das esportivas, das 
artísticas e do desfile - acompa-
nha no Portal. O Jornal Arauto 

da próxima semana irá compi-
lar o que de mais importante 
ocorreu na disputa. Também 
na semana que vem serão 
publicados vídeos destacando 
individualmente a atuação de 
cada uma das seis equipes: 
Kabonghi, Kaimana, Largados, 
Los Refugos, Selvagens e Xiruz.

Os líderes das seis agre-
miações estiveram na noite de 
quarta-feira na sede do Grupo 
Arauto para uma roda da con-
versa, transmitida ao vivo pelo 
Facebook da Arauto FM e pelo 
Portal Arauto. Foi a oportuni-
dade para que pudessem con-
tar um pouco mais da disputa 
e projetar como será a Gincana 
que marca os 60 anos de Vera 
Cruz. O Nosso Jornal perguntou 
também a cada equipe como 
elas imaginam. As respostas 
estão ao lado, juntamente com 
a localização dos QGs - boa 
parte segue no mesmo lugar do 
ano passado. O debate também 
foi para que as equipes ques-
tionassem o elaborador, que 
frisou que a Gincana 2019 vai 
exigir trabalho de todos.

PREMIAÇÃO
Em 2019, por ocasião do 

aniversário de 60 anos do 
Município de Vera Cruz, o 

troféu de campeã da Gincana 
será diferenciado, segundo o 
secretário de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer, Marcelo 
Henrique de Carvalho. A dis-
tinção, no entanto, não ficará 
com a equipe campeã no ano 
que vem, caso outra vença a 
disputa. “Será um troféu rota-
tivo”, frisa. “Claro, aí em 2020 
entregamos um outro troféu à 
equipe que ganhou neste ano”, 
explica. A equipe que ganhar 
três vezes consecutivas a Gin-
cana poderá ficar com o troféu 
e o Município irá providenciar 
a confecção de outro. “A cada 
edição da Gincana, no pé do 
troféu, vamos colocar a equipe 
campeã e o ano”, detalha.

Acompanhe a cobertura do Grupo 
Arauto pelo Portal Arauto, pela 
Arauto FM e nas redes sociais. 

Cadastre-se também para receber 
as tarefas, em PDF e em áudio, 

pelo WhatsApp. Mande a palavra 
“Gincana” para o número (51) 

99793-8140. Assista a transmissão 
ao vivo dos principais momentos da 

Gincana no Portal Arauto.


