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“Vera Cruz foi indispensável na 
retomada da nossa gincana”

Depois de 23 anos, o mu-
nicípio gaúcho de Carlos 
Barbosa voltou a sentir o gos-
tinho que os vera-cruzenses 
sentem todo ano, aliás, várias 
vezes ao ano. O da gincana. 
E nem é exagero afirmar que 
nos ingredientes de lá há uma 
pitada generosa daqui. Tudo 
começou no ano passado, 
com a visita do secretário de 
Esporte, Lazer e Juventude 
de Carlos Barbosa, Marcos 
Schneider, para conhecer a 
organização do evento vera-
cruzense, desde a comissão 
elaboradora, pontos altos e 
baixos junto aos gincaneiros, 
visão da imprensa e comu-
nidade. Durante a gincana, 
visitou novamente Vera Cruz 
para ver com os próprios 
olhos o que para muitos 
parece impossível fazer em 
um fim de semana. Foi con-
tagiado pela febre, teimou e 
conseguiu. O projeto de reto-
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LAGARTIXA NO ENIGMA? TEM EM VERA CRUZ

Público expressivo foi visto acompanhando o desfile

mada da gincana em Carlos 
Barbosa foi um sucesso este 
ano, quando o município, as-
sim como Vera Cruz, festejou 
60 anos de emancipação.

Mas a pitada vera-cruzen-
se não parou por aí. A orga-
nização da disputa convidou 
o secretário de Cultura de 
Vera Cruz e elaborador ex-
periente, Marcelo Henrique 
de Carvalho, para assumir 
a coordenação. Ele, por sua 
vez, montou seu grupo com 

mais cinco vera-cruzenses 
e dois santa-cruzenses, pre-
parou 28 tarefas nos moldes 
da gincana de Vera Cruz, 
com direito a desfile, show e 
foto. E engajamento digno de 
aplausos.

A gincana transcorreu 
de sexta, 27 de setembro, a 
domingo, quando já foi anun-
ciado o resultado. Para o pri-
meiro ano depois de mais de 
20 sem gincana, o evento teve 
oito equipes, um feito. Eram 

50 inscritos por equipe e cada 
uma trabalhou com cerca de 
200 apoiadores. Sem contar 
que a comunidade aderiu em 
peso nas apresentações. Com 
1.538,2 pontos, a campeã foi 
a equipe Otávio Augusto e 
recebeu o cheque no valor 
de R$ 10 mil. Em segundo 
lugar ficou a Kicerração, que 
obteve 1.536,3 pontos e em 3º 
lugar a Tutti Matti, que alcan-
çou 1.438,9 pontos. “Quando 
comecei a pesquisar não sa-

bia nem por onde começar. 
Vera Cruz foi indispensável 
no processo de retomada da 
nossa gincana depois de 23 
anos”, sublinhou o secretário 
Marcos Schneider, ressaltan-
do que ficou muito acima da 
expectativa. “Esperávamos 
que a comunidade voltasse a 
viver esta emoção e ao mes-
mo tempo fazer com que se 
reunissem, formassem líde-
res, proporcionando muita 
alegria”, frisou.
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Como boa parte dos gincaneiros é movida pela 
paixão, há quem tenha ido a Carlos Barbosa ver 
de perto a disputa, se integrar a alguma equipe 
e recrutar novos integrantes para Vera Cruz para 
o ano que vem. Da Largados, os integrantes 
partiram sábado de manhã para ajudar a equipe 
Porcchi & Madone. O advogado Luís Eduardo 
Goelzer foi um deles e conta que conseguiram 
ajudar em várias tarefas. Aliás, no enigma, ao 
descobrirem que o resultado era lagartixa - e lá é 
difícil de encontrar - não tiveram dúvida: vieram 
buscar em Vera Cruz. Das outras equipes de 
Vera Cruz, muitas estavam bem representadas 
por lá e os gincaneiros aproveitaram para se-
mear parcerias.
Também tem vera-cruzense que ergueu o cane-

co de campeão como vice-líder. O enfermeiro 
Augusto Pritsch, que reside há nove anos em 
Carlos Barbosa, pode dizer que estava em casa. 
Mas levou reforço da Capital da Gincana. Estava 
feliz da vida que com cinco meses, sua equipe 
ficou forte, bem estruturada e ganhou no desfi-
le (Os imigrantes italianos mostram o mundo a 
Carlos Barbosa nos seus 60 anos. Cada equipe 
teve que retratar um país com seus costumes, 
obras, belezas), foto (representação circense) e 
show (envolvia música através de interpretação 
e a dança). Pritsch ainda levou da sua equipe de 
Vera Cruz, a Los Refugos, o cenógrafo Sérgio 
Ávila para produzir a alegoria do desfile, que 
retratou o Egito, e o músico Jander Ferreira, que 
soltou a voz no desfile.


