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Paixão por gincana invade Ferraz 

Quando o assunto é gin-
cana, Vera Cruz é movida 
pela paixão. A integração e 
o envolvimento dominam, 
principalmente os ginca-
neiros, que estão sempre a 
postos para cumprir as tare-
fas. Neste fi m de semana, a 
partir desta sexta-feira, dia 
27, o amor pela disputa leva 
os competidores para Ferraz, 
interior do município, onde 
ocorre a segunda edição da 
gincana da localidade.

Preparada pela comissão 
elaboradora composta por 
William Souza, Éverton Riss, 
Geferson Blank e Nadine 
Fuelber, a  Gincana de Ferraz 
terá a participação de quatro 
equipes: BO1, DoBalaio, Foi 
Pá Ferraz e Fumaceira. Souza 
adianta: “as equipes podem 
esperar de 30 a 40 tarefas. 
Seguiremos enaltecendo a 
cultura e a história, com es-
pecial foco no talento pessoal 
dos participantes”, sublinha.

Além das tradicionais ta-
refas artísticas e esportivas, 
que valorizam a qualidade e 
o empenho dos participantes, 
a gincana contará com tarefas 
de busca e enigmáticas, como 

forma de desafi ar a mente a 
dar foco à história, antecipa 
William Souza. 

Para que os integrantes en-
trarem no clima, as primeiras 
tarefas foram divulgadas no 
dia 15 de setembro, durante 
reunião. Entre elas, a de 
abertura. Também foram 
divulgadas as tarefas Show 
1 e Show 2, que serão apre-
sentadas na noite de sábado, 
dia 28 (confi ra no quadro sobre 
as principais tarefas).

ABERTURA
Com música, diversão e 

integração, a partir das 20 
horas desta sexta, cada equi-
pe deverá levar 60 pessoas 
até o ginásio para uma dança 
com conjunto, dando início 
à gincana. A dança será a 
“Marreca”. “As equipes vão 
descobrir que estas 60 pes-
soas podem ser muito úteis, 
não apenas para a dança da 
Marreca”, aponta Souza, 
que indica que esta será uma 
competição  marcada pelo 
envolvimento da comunida-
de, com foco no talento dos 
participantes. “A organiza-
ção será fundamental, pois 
promete ser uma gincana 
com muitos detalhes que 
poderão fazer a diferença no 
resultado fi nal”, dá a dica.
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Sexta-feira (27/09): 
20 horas: Abertura, no ginásio de esportes
(nos fundos da Escola Walter Dreyer); 
Sábado (28/09):
14 horas: Esportivas, no campo do Clube Ferraz e/
ou no ginásio de esportes;
19 horas: Apresentação das artísticas, no salão da 
Comunidade Evangélica de Ferraz
(ao lado da Escola Walter Dreyer);
Domingo (29/09):
14 horas: encerramento, no ginásio de esportes.

PRINCIPAIS TAREFAS

Saiba mais sobre as equipes
BO1: A BO1 pode ser a 

equipe com menos inte-
grantes, cerca de 80, mas  
ao invés de concentrar 
esforços em ampliar o 
número de participantes, 
neste ano se organizou e 
dividirá as demandas en-
tre todos. A equipe espera 
uma gincana divertida, que 
contemple não somente 
os inscritos, mas envolva 
todos os participantes e a 
comunidade. “Acreditamos 
que o nosso diferencial 
está na essência da equipe, 
que mesmo sendo peque-
na foi longe por poder la-
pidar o potencial de todos 
os participantes”, avalia 
o representante Ricardo 
Krause.

DoBalaio: Com cerca 
de 120 integrantes, a equi-

pe aposta na preparação 
através de integração, pla-
nejamento e organização 
e acredita que esses serão 
os diferenciais. De acordo 
com o líder William Albers, 
espera-se uma disputa 
de integração e diversão. 
“Além de fazer com que 
nossa comunidade partici-
pe e seja conhecida”, diz. A 
expectativa é colocar mais 
uma estrela na bandeira da 
equipe. 

Foi Pá Ferraz: A equi-
pe tem em torno de 100 
integrantes, preparou-se 
para minimizar os erros e 
projeta disputar a gincana 
com muita disposição e 
lutar até o fi m. “Esperamos 
ser uma gincana justa, 
que foque no talento pes-
soal e na garra de todos”, 

diz o líder Lucas Lima.
“A expectativa é a melhor, 
tendo em vista que temos 
o necessário para fazer 
dela uma boa gincana.
Acredito que nosso grupo, 
que está junto há muito 
tempo faça a diferença”, 
refl ete.

Fumaceira: É a maior 
equipe, com cerca de 250 
integrantes. Neste ano, 
vem atenta a cada detalhe, 
“pois acabamos errando 
muito em coisas pequenas 
no último ano. Acreditamos 
que a gincana vai ser muito 
disputada e vai exigir muito 
de cada equipe”, avalia o 
líder Róger de Carvalho. 
“Por isso, nosso diferencial 
é o grande apoio que te-
mos de pessoas da locali-
dade”, conclui.


