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Oficialmente, a 10ª Gin-
cana de Linha Tapera 
é realizada nos dias 

3 e 4 de agosto, mas desde 
sábado, 20 de julho, quando 
as primeiras três tarefas foram 
divulgadas às equipes Mara-
gatos, Phoenix e Mulambo’s, 
a correria típica da tradicional 
disputa vera-cruzense se tor-
nou inevitável e já pode ser 
vista nas redes sociais. 

A primeira tarefa pretende 
divulgar a disputa que chega 
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Mais um resgate empresarial toma conta do Epa desta 
semana. Desta vez é da fábrica de óleo de linhaça Atira-
dor, de Schütz Irmãos, publicada na página Acervo Santa 
Cruz do Sul, no Facebook. A fábrica ficava na rua Ernesto 
Alves, esquina com a Borges de Medeiros, onde hoje é o 
Supermercado Imec. A fundação ocorreu no início dos 
anos 40, pelos irmãos Bruno e Edmundo Schütz (Eddie), 
com participação acionária menor de Hans Fred Müller. 
Por muitos anos, foi a única do setor na região.

A linhaça era adquirida de diferentes partes do Estado. 
A extração do óleo dava-se por esmagamento mecânico 
da semente, o que conferia maior qualidade ao produto. 
O nome Atirador é uma tradução do sobrenome dos pro-
prietários, do alemão para o português (Schütz = atirador). 
O símbolo era um arqueiro medieval agachado, com arco 
e flecha na mão. A empresa foi vendida a um grupo de 
Pelotas no final dos anos 60.

Indústrias de tintas paulistas e a gaúcha Renner & Herr-
mann eram as compradoras do óleo. O resíduo da pren-
sagem (torta de linhaça) era exportado para a Alemanha 
e parte vendida a produtores de leite da região.

COMEÇOU

Equipes de Tapera
já estão na correria
Primeiras tarefas 
foram divulgadas 
sábado e gincaneiros 
já estão mobilizados 
para organizarem os 
shows ao público
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na 10ª edição na localidade 
de Linha Tapera, envolvendo 
inscritos da Gincana Munici-
pal de Vera Cruz e da 1ª Gin-
cana de Ferraz em fotografias 
postadas no Facebook, com 
a identificação do nome da 
equipe de Tapera em frente 
a uma placa de trânsito que 
contenha a inscrição Linha 
Tapera.

ARTÍSTICAS
As outras duas tarefas di-

vulgadas são artísticas, a 
serem apresentadas na noite 
do dia 3, no ginásio do SER 
Fortaleza. Uma valsa maluca 
é um dos shows, que deve 
envolver seis casais de padri-
nhos e um casal de noivos. Os 
noivos, no entanto, devem ser 
moradores da região sul de 
Vera Cruz, não inscritos e que 
sejam casados. Iniciarão os 
noivos com a valsa tradicional 
e em uma repentina mudança 

de ritmo os padrinhos irão 
acompanhá-los em uma nova 
coreografia, alegre e divertida.

A terceira tarefa desafia 
os gincaneiros a envolverem 
uma performance de ginástica 
rítmica ao som de duas ban-
das de rock. Para a definição 
de bandas e aparelhos da 
ginástica a serem executados, 
duas tarefas foram realizadas 
na tarde de sábado, na hora 
da divulgação, conta uma 
das organizadoras, Nadine 
Fuelber. Após as provas, que 
envolveram lógica numérica 
e a procura de um túmulo 
no cemitério, ficou definido: 
Mulambo’s se apresenta por 
primeiro, com fitas, ao som 
das bandas Guns N’Roses e 
Red Hot Chili Peppers; se-
guido por Maragatos com as 
cordas e AC/DC e Bon Jovi; e 
encerra com a Phoenix no arco 
e bandas Queen e Aerosmith.


