
Gincana de correria, 
de talento, de garra

Tarefas e mais tarefas: gincaneiros não tiveram folga

Maratona anunciada pela comissão foi cumprida. Tarefas de resistência, 
de buscas, de lógica, de conhecimento, de habilidades físicas. Tudo teve. 
Não faltou criatividade também para a artísticas e para o desfile. Nas próximas 
páginas, acompanhe como foi o fim de semana de disputas em Vera Cruz

Na abertura, duas tarefas foram realizadas junto ao ginásio poliesportivo

Gincaneiros ficaram confinados durante tarefa

48 HORAS

Participaram da cobertura jornalística: 
Bruna Lovato, Guilherme Bica, Kethlin Meurer, Letícia Dhiel, Lucas Batista, Luciana Mandler, Luiza Adorna, Milena Bender e Taliana Hickmann

A Gincana Municipal de 
Vera Cruz começou 
desafiando os compe-

tidores. Sem tarefa de abertura 
programada, como em anos 
anteriores, cada equipe teve 
que cantar a introdução do 
Hino Nacional, na versão de 
Américo de Moura. Um inte-
grante foi desafiado a subir no 
palco e entoar para o ginásio 
poliesportivo com centenas 
de pessoas. Corretamente, 
nenhuma equipe conseguiu 
cantar. Logo, nenhuma pon-
tuou. 

Depois da tarefa um, nada 
de descanso. A correria foi 
grande. A dois também foi de 
execução dentro do ginásio e 
exigiu habilidades intelectuais 
e esportivas dos participantes. 
30 inscritos de cada equipe 
tiveram de cumprir um circui-
to, com perguntas. Os questio-
namentos testaram os conhe-

cimentos gerais das equipes, 
tratando de química, com 
fórmulas a serem descober-
tas, matemática, português, e 
outras de história, como quem 
descobriu o Brasil?

O que não estava no script 
da comissão, nem dos ginca-
neiros, foi a vistoria realizada 
pelo Corpo de Bombeiros nos 
QGs das seis equipes. Enquan-
to as primeiras tarefas eram 
executadas no ginásio, cinco 
QGs foram informados de 
irregularidades. Em virtude 
disso, a gincana precisou ser 
suspensa temporariamente até 
que a situação fosse resolvida. 
O fato é inédito na competição 
vera-cruzense. Uma reunião 
foi realizada entre Bombeiros, 
comissão e líderes de equipe, 
a fim de achar uma solução 
para o problema. Conforme 
o coordenador da disputa em 
2019, Eduardo Nagel, cada 
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O Grupo Arauto realizou 
cobertura multimídia durante 

todo o fim de semana. 
Acompanhe os detalhes no 
Portal Arauto e nas redes 

sociais. Durante esta semana, 
assista material exclusivo 

em vídeo.
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equipe irregular pôde assinar 
um termo circunstanciado, 

à exceção da Kabonghi, que 
estava regularizada. Tal do-

cumento permitiu a sequência 
da Gincana.

As primeiras cinco horas 
da Gincana foram de corre-
ria para os mais de 1,4 mil 
participantes, com 15 tarefas 
divulgadas. Até a virada de 
sábado para domingo, show, 
desfile e tema de foto e de ví-
deo estavam definidos. Entre 
as demais lançadas, a intitu-
lada “Cartola dos Gincanei-
ros”, que consistia em criar 
um novo time do Cartola, 
com o nome da equipe e cré-
dito inicial de 100 cartoletas. 
A equipe que conquistasse a 
maior pontuação no Cartola 
na 7ª rodada do Campeonato 
Brasileiro Série A, com o seu 
time, recebia 15 pontos.

E teve uma tarefa ousada 
proposta pela comissão. A 
de número 10 pedia que as 
equipes exibissem em uma 
transmissão ao vivo pela TV a 
hashtag “#gincanaveracruz”, 
juntamente com o nome da 
equipe. Não poderia faltar, 
ainda, as tarefas de busca, 
que iniciaram na sexta e se es-
tenderam pelo fim de semana 
(veja mais na página 16). Entre 
sexta-feira e sábado, ainda, as 
equipes tiveram uma tarefa 
de resistência e que envolveu 
centenas de gincaneiros. En-
quanto alguns ficaram con-
finados dentro do Centro de 
Convivência do Idoso, outros 

tinham que realizar etapas, 
do lado de fora. Os confina-
dos também tinham provas 
a serem cumpridas. A tarefa, 
intitulada “A conquista da 
caixa d’água”, se estendeu 
até a manhã de sábado. Entre 
as provas externas estavam 
acertar cestas de basquete, 
datilografar o Hino de Vera 
Cruz, jogar cubo mágico, etc.

FOTO E VÍDEO
Aguardada pelos com-

petidores, a tarefa foto fez 
homenagem ao jogo Street 
Fighter, que surgiu em 1987. 
Já a tarefa vídeo relembrou 
os Harlem Globetrotters. Os 
vídeos tiveram que ser posta-

dos nas páginas das equipes 
no Facebook, com a identifi-
cação do número da tarefa, a 

hashtag “#gincanaveracruz” 
e marcando a fanpage “@
gincanadeveracruz”.


