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A paixão que extravasa: Gincana
Um fim de semana do ano em 

que dezenas de pessoas de um 
mesmo grupo se reconhecem como 
irmãos. Engenheiros, médicos, pro-
fessores, advogados, jornalistas, 
administradores, motoristas, chefes 
e subordinados, todos viram iguais. 
Todos se transformam em atores, 
músicos, matemáticos, atletas, pes-
quisadores, improvisadores. Todos 
estão unidos por uma paixão que 
tem nome: Gincana Municipal de 
Vera Cruz.

É um patrimônio cultural vera-
-cruzense e os prefeitos também 

reconhecem sua grandeza como o 
maior evento local, capaz de atrair 
turistas e talentos de diversas partes.

É a disputa que forma lideran-
ças, cria espetáculos, fomenta o 
espírito cooperativo entre as pes-
soas, resume o ex-prefeito Heitor 
Petry, lembrando que a paixão tem 
se multiplicado para além das es-
colas e do evento municipal, chega 
em alto nível nas comunidades do 
interior. Vera Cruz é a Capital das 
Gincanas, denominação, aliás, 
usada desde 2001, para valorizar 
esta disputa que faz história e une 

gerações.
É claro que o começo foi pe-

queno. O primeiro registro que 
se tem de gincana em Vera Cruz 
foi em 5 de junho de 1969, entre 
casais apenas, e foi chamada de 
Gincana Automobilística. Ao invés 
de QG, os 12 casais possuíam a 
identificação no carro. Depois disso, 
o evento ainda não era anual, mas 
já contava com a organização em 
equipes. A disputa se tornou febre 
a partir de 1982 e até 1986 foi or-
ganizada pela Juventude Católica 
(Juca), sendo chamada de Gincana 

de Integração.
Mas o marco na transformação 

da história das gincanas ocorreu 
em 1989, tanto que desde então se 
considera a “nova era” do evento. 
No 30º aniversário de emancipação 
de Vera Cruz, a Prefeitura assumiu 
a promoção da gincana, o que se 
mantém até hoje. Foi a partir de en-
tão que a principal tarefa aos olhos 
do público foi introduzida: o desfile 
valendo pontos (antes já existiu des-
file, mas sem caráter competitivo), 
e a principal tarefa aos olhos dos 
gincaneiros: o famoso enigma.

Sucesso
Na primeira edição do 
desfile (ao lado), não 
havia carro alegórico. 
Isso foi exigido no ano 
seguinte, em 1990. Na 
rua Cláudio Manoel, 
as equipes deveriam se 
apresentar ao estilo de 
bandas marciais e
cartazes deveriam saudar 
os 30 anos de Vera Cruz. 
Hoje, os desfile atraem 
multidões para um
verdadeiro espetáculo 
protagonizado pelas 
equipes

divulgação


