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Tapera viveu gincana de talentos
Realizada neste fim 
de semana, disputa 
mais tradicional do 
interior de Vera Cruz 
atraiu centenas de 
gincaneiros

O idealizador da Gincana de Tapera, Tiago da Rosa, 
não se envolve mais na organização, mas faz ques-
tão de estar na plateia para acompanhar. Para ele, o 
evento evoluiu muito, tanto na elaboração quanto na 
estruturação das equipes. Se no início o Grupo de 
Jovens Força Juvenil contava apenas com moradores 
da localidade, hoje, frisa Rosa, é louvável a integração 
com as demais gincanas de Vera Cruz. E sem jamais 
perder o envolvimento com as famílias do interior, 
que é a essência do evento de Tapera.

Casal da Maragatos comemorou 10 anos de casamento 
e dançou a valsa maluca com os integrantes
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Foram 29 tarefas reali-
zadas entre sábado e 
domingo e que movi-

mentaram a região sul de Vera 
Cruz. A 10ª Gincana de Linha 
Tapera não apenas reuniu 
moradores das localidades 
próximas, divididos pelas 
equipes Maragatos, Mulam-
bo’s e Phoenix. Atraiu ginca-
neiros de Ferraz e do principal 
evento de Vera Cruz. No sába-
do à noite, quando as tarefas 
artísticas foram realizadas no 
ginásio do SER Fortaleza, era 
fácil identificar uniformes de 
todas as equipes, seja para se 
apresentar, para aplaudir ou 
garimpar competidores. Mas 
o que se viu foi um show de 
talentos, a começar pela Valsa 
Maluca, tarefa que envolveu a 
dança tradicional, seguida por 
coreografias irreverentes. E o 
diferencial: o casal de noivos  
deveria ser casado e morador 
da região sul.

Josiane e Jeferson Gon-
çalves, moradores de Linha 
Alta, tiveram duas semanas 
de ensaio para subir ao palco 
na noite de sábado. O noi-
vo foi resistente à ideia, no 
início, mas pela parceria e 
amizade com a turma, acabou 

CaROlina alMEida

EVOLUÇÃO NOTÁVEL

na apresentação da ginástica rítmica, Mulambo’s 
fez performance com as fitas

Em homenagem à gincana, Phoenix lembrou de 
saudosos gincaneiros

encarando o desafio de se 
apresentar em público, para 
apreciação de jurados. Josia-
ne era alegria. De família de 
gincaneiros, já sabia o que a 
esperava. Coincidentemente, 
o casal comemora 10 anos de 
união em 2019, mesma idade 
da Gincana de Linha Tapera. 
Foi a chance de reviver o dia 
do casamento, renovar os 
votos, brincaram eles.

Além da dança, as equipes 
tiveram que apresentar uma 
performance de ginástica 
rítmica, cada qual com um 
aparelho, com repertório de 
rock. Para completar, um 
momento de homenagem e 
que fez muita gente chorar. 
Ao enaltecer os 10 anos de 
história da Gincana de Linha 
Tapera, não ficaram de fora 
personagens que abrilhanta-
ram as disputas locais e que 
já faleceram. Guilherme da 
Silveira, o G7, Luiz Henrique 
Voesch e Everton Schuh, o 
Gucho, foram lembrados.

ENIGMA
A tarefa sempre mais 

aguardada pelos gincaneiros 
iniciou após os shows, perto 
das 22 horas, e só encerrou às 

11 horas de domingo. Muita 
correria, várias etapas para 
alcançar até que se chegasse 
ao item solicitado: neste ano, 
uma ovelha negra, entregue 
por apenas uma das equipes. 
Mas, explica o elaborador Ro-
ger Severo, com a diferença 
pequena de pontuação entre 
as tarefas, o resultado pro-
mete ser muito equilibrado e 
é uma incógnita.

Nas esportivas, logicamen-
te mais disputa e correria. 
Corrida do porco, cabo de 
guerra; puxada de trator en-
tre 10 pessoas; encher copos 
com água que estavam em 
cima da cabeça dos integran-
tes com olhos vendados; e 
nadar em um açude para 
retirar itens jogados pela 
comissão desafiaram pela 
agilidade, força, concentração 
e pelo frio.

RESULTADO
No sábado, dia 10, em baile 

que inicia às 23 horas, no Cen-
tro Ecumênico de Linha Sítio, 
ocorre  a divulgação dos ven-
cedores. Phoenix, Mulambo’s 
ou Maragatos? Uma delas 
fará história nestes 10 anos 
de Gincana de Linha Tapera.


