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Tapera vive uma década de gincana

A paixão vera-cruzense 
escreve um novo capítulo 
neste fim de semana. Em sua 
10ª edição, a Gincana de Linha 
Tapera está consolidada no in-
terior do município e promete 
atrair centenas de pessoas 
à região sul neste sábado e 
domingo, dias 3 e 4 de agosto. 
Criada em 2010 pelo grupo de 
jovens Força Juvenil, a disputa 
se tornou tradicional em agos-
to.  Tanto que a essência - de 
integrar os moradores daque-
la região de Vera Cruz - não 
se perdeu, mas ampliou para 
gincaneiros de todo municí-
pio e até de fora dele. Afinal, 
falou em Gincana, Vera Cruz 
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Equipe Mulambo’s em ensaio da valsa maluca
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Phoenix mostra bastidores do que vai apresentar sábado

A atual campeã, equipe Maragatos, vem mais forte e preparada, afirma o líder Tiago 
Petry. Com cerca de 120 integrantes, praticamente dobrando o número de partici-
pantes do ano passado, a equipe acredita que a comissão vai seguir os moldes da 
última edição, usando bastante as “várzeas”, o que se torna o diferencial da disputa 
de Linha Tapera, avalia o líder, que mantém grande expectativa para a gincana que 
celebra uma década. O QG da Maragatos fica no ginásio do SER Fortaleza.

A equipe Mulambo’s, segundo o líder Michael Winck, está mais preparada e unida. 
“É o ano que mais queremos ganhar. A busca pelo título é uma obrigação ao nosso 
integrante, o G7, que faleceu ano passado. Queremos muito ganhar pra fazer esta 
homenagem a ele, este título seria especialmente pra ele”, frisa. A equipe agrega 
cerca de 90 pessoas e espera que se mantenha o bom nível de gincana, que haja 
respeito entre as concorrentes, que possam dar um espetáculo nos dias de disputa. 
“Sempre mostrando que mesmo sendo gincana de interior, somos muito competen-
tes em tudo. Que seja uma edição especial, que possamos curtir, disputar e aprovei-
tar o máximo de todo o pessoal que estará no QG, mostrando o diferencial: humil-
dade e respeito aos nossos adversários e à comissão organizadora”, frisou. O QG da 
Mulambo’s fica nos fundos do Bar e Mercado Rosa.

A Phoenix vem determinada a reconquistar o título de campeã, estão todos mui-
to  focados e querendo o sexto título, afirma o líder, Cleiton Pacheco Machado. 
A equipe chega na 10ª Gincana de Linha Tapera com cerca de 100 integrantes. A 
principal mudança, aponta, foi a aposta em inscritos mais experientes e o retorno 
de integrantes que estavam afastados há alguns anos. “A gente aguarda uma ótima 
gincana, muito corrida. Será disputada taco a taco e esperamos reviver um pouco 
de cada um desses 10 anos de gincana nesta edição... estamos preparados. A maior 
vencedora da gincana de Linha Tapera vem para recuperar o seu lugar, que é de 
campeã”, motiva Pachecão. O QG da Phoenix fica no Bar do Rosa.

está em alerta. As equipes da 
Gincana Municipal e, agora, 
da disputa de Ferraz, mistu-
ram-se às equipes Maragatos, 
Mulambo’s e Phoenix na re-
solução de tarefas - de 25 a 30 
nesta edição -, na descoberta 
de talentos, na integração e 
conquista de novas amizades.

“A gincana vai ser mais cor-
rida, teremos equipes ainda 
mais numerosas e engajadas. 
Vai sair o vencedor daquela 
equipe que melhor se orga-
nizar”, instiga o elaborador 
Roger Severo. A gincana de 
Linha Tapera mescla tarefas 
artísticas, esportivas, enigmá-
tica, de busca, com foco espe-
cial em elementos da região 
sul do município, valorizando 

as localidades onde a gincana 
se desenvolve.

ACOMPANHE
A abertura ocorre às 

13h45min de sábado. Às 19 
horas, no ginásio do SER For-
taleza, ocorrem as apresenta-
ções artísticas Valsa Maluca 
e Ginástica Rítmica, já divul-
gadas antecipadamente pela 
Comissão Organizadora às 
equipes, que vêm ensaiando 
ao longo da semana. Depois 
tem enigma e, no domingo, a 
partir das 13 horas, iniciam as 
esportivas, primeiro em Linha 
Alta (chácara do Danilo) e 
após no campo do SER Forta-
leza. Paralelo a isso tudo são 
divulgadas tarefas das mais 
variadas.


