
A equipe campeã da 
Gincana será conhecida 
no baile do município, 
no próximo sábado, 
no Clube Vera Cruz. O 
evento inicia às 20 horas 
e terá na animação as 
bandas Nova Dimensão 
e Flor da Serra. Os 
ingressos podem ser 
adquiridos junto à 
Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes 
e Lazer, que fica no 
ginásio poliesportivo, 
pelo valor de R$ 40 e 
incluem jantar e baile. 
Já para aqueles que vão 
somente ao baile, a partir 
das 23h30min, o valor é 
de R$ 25. 
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“Missão cumprida”, afirma elaborador da Gincana

Tarefas movimentaram muito além de Vera Cruz

35 tarefas, quase 48 horas 
e uma gincana que ficará 
marcada pela correria. Coor-
denador do evento em 2019, 
Eduardo Nagel resume e 
avalia a disputa em uma ex-
pressão: missão cumprida. “A 
gente trabalhou muito para 
chegar a esse nível. E acho 
que hoje de tarde [domingo] 
resumiu um pouco disso. 
O espetáculo apresentado 
foi muito bonito”, comenta, 
referindo-se ao desfile. Da 
tarefa artística, ele cita que as 
apresentações encantaram o 
público. “Isso faz com que a 
gente se motive cada vez mais 
a fazer um trabalho melhor”, 
pontua Nagel.

DO ENIGMA
Uma das tarefas mais 

aguardadas pelos compe-
tidores é o enigma, que em 
2019 foi diferente. “O enigma 
foi muito difícil. Foram 23 
desafios e isso surpreendeu 
as equipes, porque envolveu 
todos os integrantes que es-
tavam no QG”, observa. “As 

Durante a Gincana Mu-
nicipal, os integrantes das 
seis equipes viram as noites 
para cumprir cada uma das 
tarefas solicitadas. Algumas 
delas, inclusive, precisam 
contar com a ajuda da co-
munidade, seja local ou até 
mesmo de fora da cidade. 
São as famosas tarefas de 
busca. 

No sábado, entre as tare-
fas, a Comissão Organiza-
dora solicitou aos gincanei-
ros que entregassem uma 
embalagem da Celina, que 
trouxesse no rótulo a descri-
ção “Aperitivo de Alcaçuz”.  
As equipes tiveram mais 
de 24 horas para entregar 
o referido objeto da tarefa 
número 21. Uma hora após 
a divulgação desta, foi a vez 
de pedir aos competidores 
15 embalagens de produtos 
distintos que tivessem como 
soma dos 13 algarismos do 
código de barras (padrão 
EAN 13), exatamente a idade 
que Vera Cruz irá completar 
na sexta-feira, dia 7 de junho. 
A tarefa de número 24 foi 
uma oportunidade às equi-

equipes sempre desejavam 
isso. Elas querem que as pes-
soas não fiquem paradas, 
que elas se sintam úteis”, 
acrescenta. Foi a partir disso 
a criação da enigmática, que 
exigiu uma lista de inscritos. 
Esses, contou Nagel, eram 
os personagens principais. 
“Eram essas pessoas que ti-
nham o poder de resgatar ou 
buscar a próxima chave. Eram 
fundamentais”, explica. A 
equipe até poderia auxiliar e 
chegar no local indicado, mas 
precisava levar o personagem 
solicitado. Caso contrário, o 
desafio não estava concluído.

A tarefa enigma foi acom-
panhada com exclusividade 
pelo Grupo Arauto. Os nove 
inscritos passaram por um 
ritual - tiveram que ingerir 
leite, ovo, pimenta e sal - e 
depois estavam à disposição 
da equipe, que passou a ma-
drugada executando partes. 
Teve que buscar 60 canecos, 
60 moscas, e mais um bocado 
de coisas. Uma das últimas 

Tarefa intitulada como “Sicredi” trouxe o cooperativismo

Antes do enigma, participantes passaram por ritual

Parte do enigma, como tradicional, foi no interior

Entrega de objetos é feita com toda descrição

pes, que no ano de 2012 não 
conseguiram pontuar.  

Intitulada como “Placas 
distantes”, a Comissão Or-
ganizadora solicitou às equi-
pes que apresentassem um 
veículo com placas cinzas, 
cuja tarjeta indique o registro 
no município mais distante 
de Vera Cruz. Kaimana, 
Kabonghi, Largados, Los 
Refugos, Selvagens e Xiruz 
tiveram duas horas para a 
execução. Para isso, valeu 
recorrer a pessoas conheci-
das e contatos, a fim de que 

a tarefa fosse cumprida.
SEM DESCANSO
A manhã de domingo foi 

de entrega de boa parte das 
provas solicitadas. Na tarefa 
25, as equipes tiveram que 
apresentar o associado ativo 
mais antigo da cooperati-
va Sicredi. Esse associado, 
acompanhado de um re-
presentante da equipe, foi 
levado até a sede da agência 
Vera Cruz para participar 
de uma prova que mostrou 
a importância de trabalhar 
em conjunto, exercendo o 

cooperativismo. 
O associado, junto com o 

representante, ficou unido 
por um barbante para exe-
cutar a segunda parte da 
tarefa, intitulada como “Al-
gemas Cooperativas”. Os 
competidores precisaram 
se soltar, sem arrebentar o 
barbante, em no máximo 
três minutos. A equipe Sel-
vagens foi a vencedora e a 
Kaimana garantiu o segun-
do lugar.

A última tarefa divulgada 
pela Comissão Organiza-

dora também foi de busca. 
Denominada como “Nostal-
gia”, os gincaneiros tiveram 
uma hora e meia para entre-
gar no QG da comissão três 
brinquedos: Brick Game, 
Gravador Gradiente e Caça 
Monstro. Foi um momento 
para relembrar os bons tem-
pos de infância de muitos 
participantes. Essas tarefas 
mostram o quanto o envol-
vimento da comunidade 
local e de outros municípios 
são importantes para a con-
clusão das provas.

partes do enigma consista 
em encontrar um baú, através 
de coordenadas de GPS. O 
conteúdo do baú e um bicho 
- não divulgado - precisava ser 
entregue na prefeitura até as 
11 horas de domingo.
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