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Ficha de inscrição e 
regulamento já estão 
com as três equipes, 
que movimentam a 
região sul, no interior 
de Vera Cruz

Gincana tradicional no interior promete ser marcante ao completar 10 anos
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Mal encerrou a Gin-
cana dos 60 anos 
de Vera Cruz e o 

Município já respira ares de 
disputa novamente. A Ginca-
na de Linha Tapera promete 
envolver mais de 300 pessoas 
na região sul da cidade nos 
dias 3 e 4 de agosto próximo, 
quando as tarefas são realiza-
das. Mas a movimentação já 
começou, e não é apenas nas 
promoções que cada grupo 
faz para mobilizar seus inte-
grantes e arrecadar recursos. 
Na última semana, as três 
equipes tradicionalmente 
participantes - a atual campeã 
Maragatos, a Mulambo’s e a 
Phoenix - receberam as fichas 
de inscrição e o regulamento 
para o evento, que em 2019 
promete ter um tempero es-
pecial. São 10 anos da disputa 
que nasceu em 2010, ideali-
zada pelo grupo de jovens 
Força Juvenil com a intenção 
de integrar a comunidade da-
quela região de Vera Cruz. A 
paixão cresceu, se espalhou e 
passou a atrair gincaneiros de 
todos os cantos da cidade até 
o ginásio do Fortaleza e suas 
imediações, até mesmo gente 
de municípios vizinhos.

As equipes têm até o dia 
16 de julho para efetuar a ins-
crição, e segundo um dos ela-
boradores da Gincana, Roger 
Severo, no dia 20 já serão di-
vulgadas as primeiras tarefas. 
As equipes deverão apresentar 
a ficha de inscrição devida-
mente preenchida, compreen-
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Tapera promove 10ª gincana
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dendo uma relação entre 35 e 
40 integrantes inscritos, tendo 
quatro participantes coringas, 
que no ano passado puderam 
participar da execução de to-
das as provas esportivas, por 
exemplo.

INTEGRAÇÃO É 
PALAVRA-CHAVE
Como novidade, cinco ins-

critos da região norte serão 
da 1ª Gincana de Ferraz, de 
pelo menos duas equipes 
diferentes, e os demais deve-
rão ser todos moradores da 
região sul do município, sen-
do das seguintes localidades: 
Linha Henrique D’Ávila, Vila 
Progresso, Entre Rios, Linha 
Tapera, Linha Dois de Dezem-
bro, Mato Alto, Linha Alta, 
Linha Sítio, Linha Fundinho, 
Linha do Rio, Travessa Becker, 
Coxilha Mandelli, Corredor 
Tornquist. Poderão ainda fa-
zer parte aqueles que foram 
inscritos nas edições anteriores 
da Gincana de Linha Tapera.

O QUE ESPERAR?
Pelas redes sociais, a co-

missão organizadora convida 
para um show de talentos, a 
cada ano mais surpreendente. 

Esporte, correria, enigma, cul-
tura, tem de tudo. “Promete 
ser uma gincana especial por 
ser a 10ª edição. Vai ser muito 
trabalhosa, muito corrida. 
Além dos inscritos, número 
que aumentou este ano, as 
equipes precisarão de bas-
tante gente”, antecipa Roger, 
que integra a organização 
com Nadine Fuelber, Willian 
Regert, Laura Lincke, Paula 
Silva, Patrícia Sins, Diego Kus-
sler, Liamar Severo, Cleiton 

Stumm, Leandro Reinicke e  
Carlos Jardel Henn.

Integrantes da Mulambo’s repassaram doações

Equipes de gincana, de 
amigos e de solidariedade

Mais do que participar 
da gincana, quando os inte-
grantes se reúnem ao longo 
do ano e fazem o bem, a sa-
tisfação parece ser indescri-
tível. Pelo segundo ano, a 
Mulambo’s organizou uma 
campanha do agasalho. A 
coleta iniciou final de maio 
e na quinta-feira a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
recolheu as doações para des-

tinar a quem precisa. “A ideia 
era assim que chegasse a pri-
meira onda de frio, que a gente 
já tivesse as roupas”, frisa o 
gincaneiro Michael Wink. A 
Mulambo’s conseguiu qua-
druplicar o volume arrecada-
do nesta edição, ultrapassando 
200 quilos. “Foi algo incrível 
dentro da nossa equipe, pes-
soal comprou a ideia e fez o 
possível pra ajudar”, frisou ele.

DIVULGAÇãO

PALESTRA 
O Grupo de Mulheres 
Rurais Estrela Guia, de 
Entrada Ferraz, e a Ema-
ter, em parceria com a 
Secretaria Municipal da 
Saúde fará uma palestra 
“Combatendo o Aedes”:-
cuidados e manejos”. 
Para este dia convida 
as pessoas da comuni-
dade para participarem. 
Será na quinta-feira, dia 
4 de julho, a partir das 
14 horas, no pavilhão da 
Comunidade Católica de 
Entrada Ferraz. 

jAnTAR dAnçAnTE
A Associação dos Mora-
dores do Mato Alto convi-
da para o jantar dançante 
no dia 6 de julho, a partir 
das 20 horas, no pavilhão 
da Igreja São José. No 
cardápio, carne de gado, 
porco, linguiça, cuca, ar-
roz e saladas diversas. 
Ingressos no valor de R$ 
25 (adulto) antecipado e 
R$ 28 na hora. Crianças 
de sete a 12 anos pagam 
meio ingresso. Animação 
com a Banda Kamarilha, 
de Venâncio Aires. 

ALMOçO
A Sociedade Bolão União, 
de Dona Josefa, promove 
para o dia 14 de julho um 
almoço em comemora-
ção ao Dia do Colono 
e Motorista, na sede do 
Nacional. No cardápio, 
churrasco com três tipos 
de carnes, massas, ar-
roz, maionese e diversas 
saladas. Após, encontro 
de Sociedade, com início 
às 13h30min, animado 
pelo musical Diversão, de 
Venâncio Aires. Reserva 
de ingressos no valor de 
R$ 25 (adulto) e de R$ 
12 (crianças de seis a 12 
anos), pelos telefones 
(51) 9 9755-9102 ou 9 
9679-9774.

BAILE dE KERB
O grupo de Danças Fol-
clóricas Alemãs Frohtanz 
promove a 6ª edição do 
Kerbball – Baile de Kerb, 
no dia 3 de agosto, no sa-
lão da Comunidade Evan-
gélica Centro. Animação 
por conta da Orquestra 
Metais em Brasa, com 
início às 18h30min, com 
culto. Ingressos antecipa-
dos com integrantes do 
grupo Frohtanz ou na Se-
cretaria da Comunidade.
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