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Ainda tem repertório da Gincana Municipal por 
aqui. Em ano de comemoração pelo 60º aniversário 
de Vera Cruz, os itens antigos foram pedidos em vá-
rias tarefas. Até mesmo levar pessoas com o primeiro 
prenome inspirado no Antigo Testamento tinha.

Outra tarefa que movimentou as equipes 
foi a do Imposto de Renda. 

A Comissão Elaborado-
ra pediu a entrega da 
maior quantidade de 
manuais de orientação 
ao contribuinte IRPF 
impressos e originais, 
sabendo-se que o pri-
meiro foi emitido pela 
Secretaria da Receita 
Federal em 1969 e o 
último em 2010.

E quando a ta-
refa vem repleta de 
equações matemáti-
cas para se chegar a 
um objeto de entre-
ga? Essa era a tare-
fa “Desvendando um 

sonho”, prato cheio para os apaixonados por lógica. 
Confesso que no caso desta colunista, que se dedica 
mais às letras do que aos números, a tarefa seria um 
mistério até hoje. Felizmente tem gosto para tudo, e 
se chega na resposta de um LP da Xuxa, patrocinado 
pelo Café Pelé.

Selvagens conquista 
o hepta na Gincana
Equipe somou 1.375 
pontos na disputa, 
tendo a melhor nota 
na tarefa show e na 
enigmática. Segunda 
colocação foi da Xiruz

Além do troféu e premiação, equipe fez história ao alcançar o heptacampeonato 
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Ela teve o melhor show, 
a nota mais alta no 
enigma e figurava en-

tre as favoritas ao título da 
Gincana Municipal de Vera 
Cruz deste ano. Com 1.375 
pontos, a madrugada de do-
mingo foi de euforia para a 
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equipe Selvagens, que con-
quistou o heptacampeonato. 
Mais do que o troféu e os R$ 11 
mil de premiação, fez história: 
a equipe alcança a marca de 
sete vezes campeã, feito que 
era somente da Kaimana. Para 
o líder da Selvagens, Rodrigo 
Franke, a sensação é de dever 
cumprido. “Tínhamos o ob-
jetivo de conquistar a sétima 
estrela e nos tornarmos, junto 
com a Kaimana, a maior cam-
peã da Gincana. Ano que vem 
vamos lutar pelo octacampeo-
nato, para nos tornarmos, de 
fato, a maior campeã”, frisa.

Umas da novidades apre-
sentadas neste ano pela co-
missão organizadora foi o 
troféu, que irá passar de uma 

equipe para outra, a cada 
nova campeã da Gincana. A 
equipe que primeiro conquis-
tar três títulos, a contar de 
2019, vai ficar com o troféu 
definitivamente.  “Isso nos dá 
mais motivação para compe-
tir. Foi nos dada essa tarefa e 
agora queremos cumpri-la”, 
diz Franke.

DEMAIS COLOCAÇÕES
Na segunda colocação fi-

cou a equipe Xiruz, com 
1.344,5 pontos. Na terceira, 
a Los Refugos, com 1.341 
pontos. Em quarto, a equipe 
Largados, com 1.305,5. A 
Kabonghi ficou na quinta co-
locação, com 1.292,5 pontos. 
E a última foi a Kaimana, com 
1.119,5. 


