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ALEGRIA

GINCANA PARA O GINCANEIRO
Como prometido, a Gincana foi de correria, de 

exigência, de confinamento, de horas sem dormir. 
Quem vestiu a camiseta de uma das seis equipes, 
aprovou - aliás, esse era o pedido de muitos que par-
ticipam da disputa. Agora, quem foi apenas assistir, 
talvez tivesse uma expectativa maior. Digo, pois teve 
espetáculo que demonstrou cansaço, sobretudo 
pelo tempo demandado nas outras tarefas. Das es-
portivas, deixo como sugestão para o próximo ano, 
desafios que vão além do trivial. Embora os compe-
tidores deram todo gás no vôlei e no futebol, eram 
jogos de vôlei e de futebol, que Vera Cruz assiste 
corriqueiramente. Aliar habilidade esportiva com 
habilidade intelectual me parece mais agradável, 
a exemplo do que ocorreu com a tarefa dois, que 
exigiu correria e conhecimento.

PAVOR DA ABERTURA
Foi depois da tarefa dois, ainda no ginásio polies-

portivo, que o pavor bateu nos competidores e na 
comissão organizadora. Uma vistoria do Corpo de 
Bombeiros apontou irregularidades no QG de cinco 
equipes. O episódio paralisou a Gincana, desestabili-
zou alguns, quase colocou em xeque a continuidade 
do evento. Embora legal, pergunto: a fiscalização 
precisava ter sido feita naquele momento, quando 
a disputa já havia iniciado? É sabido que a Gincana 
de Vera Cruz acontece entre o final de maio e o iní-
cio de junho e que as equipes iriam se adequar se 
tivessem tempo hábil. Ao mesmo tempo, é preciso 
puxar a orelha delas (com exceção da Kabonghi, que 
estava regularizada), pois sabem que lei é lei e deve 
ser cumprida. Do trânsito, felizmente, sem episódios 
graves. Qual foi a orientação aos gincaneiros, quanto 
a isso, só eles sabem. A reunião entre Brigada Militar, 
Departamento de Trânsito, líderes e comissão foi 
a portas fechadas. A imprensa estava lá, mas não 
pôde acompanhar.

TURBILHÃO EM SANTA CRUZ
A política em Santa Cruz vive um momento con-

turbado. Depois de ser afastado temporariamente do 
PT, na segunda-feira, Paulinho Lersch sofreu outro 
baque na quarta. Desta vez, de maior monta, inclu-
sive com sua prisão preventiva. O Ministério Público 
apurou supostas captações irregulares de salários 
de funcionários e fez varredura no gabinete do po-
lítico, que foi presidente do Legislativo em 2017. Na 
sessão desta semana, cabisbaixo, Paulinho chegou 
a comentar nos bastidores que estavam rolando 
investigações e que o promotor havia visitado a sua 
mãe. A “bomba estourou” na quarta. Ontem pela 
manhã, Bruna Molz disse que a imagem do Poder 
Legislativo está arranhada. De fato. Faltando pouco 
mais de um ano para a próxima eleição municipal, 
o que os políticos menos querem é ser manchetes 
por episódios negativos.
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