
isso, a corporação se vale dos 
princípios do policiamento 
comunitário e busca maior 
proximidade para com os mo-
radores. Que a comunidade 
seja aliada, frisa a comandante, 
mesmo que de forma anô-
nima, informando situações 
suspeitas, sem receio de falar 
com a Brigada Militar. “Uma 
comunidade alerta e próxi-
ma, com forte interação com 
a polícia local, se torna uma 
fortaleza”, acredita a tenente 
Lucélia.

Para isso, será dado con-
tinuidade à Operação Estive 
Aqui, focada na área comer-
cial e em residências onde o 
morador se ausenta por um 
período, como em férias ou 
viagem, e se cadastra para 
vistoria da BM.

MULHER
Considerando que ocorrên-

cias envolvendo a lei Maria 
da Penha predominam em 
Vale do Sol e pelo sabido alto 
índice de abuso e violência 
sexual contra menores, a te-
nente Lucélia também acredita 
que a presença feminina pode 
contribuir com a corporação, 
seja no diálogo, na abordagem, 
na orientação. “Acredito que a 
mulher trouxe maior sensibi-
lidade à corporação, um olhar 
mais sensível e humano. Isso é 
muito positivo no cumprimen-
to da missão, principalmente 
quando o público envolvido 

Sensibilizada pela educação
Tenente Lucélia 
Gonçalves Carrão é 
a primeira mulher a 
atuar na BM de Vale 
do Sol, já na posição 
de comandante

Lucélia quer implantar o Proerd em Vale do Sol

OLHARES SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA
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Numa profissão histori-
camente ocupada por 
homens, talvez pela 

associação de características 
como força física e despren-
dimento, a tenente Lucélia  
Gonçalves Carrão mostra o 
protagonismo feminino que 
cresce em todas as parcelas 
da sociedade, e não poderia 
ser diferente na segurança 
pública. Pela primeira vez, 
a Brigada Militar de Vale do 
Sol conta com uma brigadiana 
mulher em seu efetivo e mais, 
na posição de comandante. 
Com 21 anos de corporação, 
Lucélia, como muitas mulhe-
res, é múltipla. É profissional, 
é mãe, é esposa. Ela ama a 
farda, mas não deixa de lado 
o batom, os acessórios e a vai-
dade. E ao chegar a Vale do 
Sol, do ladinho de sua cidade, 
Candelária, Lucélia é recebida  
de forma muito calorosa. E 
deixa claro: “a proximidade 
com a comunidade é minha 
linha de comando”, resume. 
E não esconde sua paixão: a 
educação. Lucélia tem como 
meta implantar o trabalho pre-
ventivo do Proerd nas escolas 
de Vale do Sol.

COMUNIDADE ALIADA
Para Lucélia, o desafio é 

gerenciar o efetivo reduzido 
e otimizar o trabalho ao longo 
da extensão territorial, para 
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“

”

a proximidade com a 
comunidade é minha 

linha de comando

LUCÉLIA CARRÃO
comandante da BM

Com a proposta de unir 
os praticantes do vôlei e in-
centivar a modalidade, o 1º 
Campeonato Municipal de 
Vôlei Misto de Vale do Sol 
promete movimentar o mu-
nicípio. A primeira rodada 
acontece no dia 1º de agosto, 
quinta-feira, a partir das 
19h45min. A competição vai 

iniciar com o confronto entre 
Sequelas x Cipriano. Em se-
guida, o Formosa joga contra 
o H’Lera. O último jogo da 
noite será entre Comercial 
Hein x Red Bull. Neste dia, 
os confrontos ocorrem no 
Ginásio Cipriano, em Faxi-
nal de Dentro. As demais 
rodadas serão realizadas no 

Ginásio do Trombudo, no 
Centro.

Oito equipes vão parti-
cipar da competição, que 
na fase classificatória será 
disputada todos contra to-
dos. No total, serão 28 jo-
gos valendo a classificação 
e quatro confrontos, que 
incluem semifinais, final, 

decisão do terceiro e quarto 
lugares. Cada equipe deverá, 
obrigatoriamente, jogar com 
duas mulheres no mínimo. O 
campeonato, que vai mobili-
zar em torno de 100 atletas, 
tem como intuito a integra-
ção familiar, promover lazer 
e o espírito de cooperação 
esportiva.

Campeonato de Vôlei Misto inicia dia 1º de agosto
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CHAMADA PÚBLICA
a Prefeitura de Vale do 
Sol está realizando Cha-
mada Pública para fins de 
habilitação dos fornece-
dores e recebimento das 
propostas de gêneros ali-
mentícios da agricultura 
Familiar para alimentação 
escolar. os produtores 
têm até as 10 horas do 
dia 1º de agosto para en-
tregar os envelopes no 
Setor de Licitação. 

SAÚDE
a próxima reunião do 
Conselho Municipal de 
Saúde de Vale do Sol 
acontece no dia 1º de 
agosto, às 13h30min, na 
sala de reuniões do Hos-
pital Vale do Sol.

AVISOS

16ª Festa do 
Hospital será 
neste domingo

BENEFICENTE

O Hospital Vale do 
Sol promove a 16ª Festa 
Beneficente no dia 4 de 
agosto, domingo, no Gi-
násio Evangélico Centro, 
comemorando 70 anos de 
fundação.

Às 10 horas a progra-
mação inicia com culto 
ecumênico na Igreja Evan-
gélica e ao meio-dia será 
servida a boia forte – prato 
típico do município, acom-
panhado de pão caseiro. 
Às 12h30min iniciam as 
atrações musicais e artís-
ticas: show musical com 
Juliana e Marco, Grupo de 
Danças Gaúchas Tangarás, 
Bandas N’Band e Doce 
Desejo. Durante a festa 
será realizado o  esperado 
sorteio da rifa do carro e 
mais 99 prêmios.

Os ingressos antecipa-
dos para o almoço estão à 
venda ao preço de R$ 18 
até as 19 horas do dia 3, 
na secretaria do Hospital 
e com os funcionários, 
sendo que no local será R$ 
20. Crianças de 8 a 12 anos 
pagam R$ 10. No dia 3, a 
partir das 10 horas, haverá 
venda de cucas, pães e tor-
tas. A participação da co-
munidade contribui para 
a manutenção da casa de 
saúde dos vale-solenses.

Com 19 anos de idade, Lucélia, que é natural de Taquari 
mas morou desde a infância em Candelária, avistou as 
brigadianas, de farda, em Santa Cruz. Ficou encantada 
com a cena e comentou com o pai, que tratou de se 
informar sobre algum concurso. Coincidência ou obra 
do destino, estavam as inscrições abertas. Foi a porta 
de entrada pela Lucélia na Brigada Militar. “Considero 
esta profissão como um divisor de águas na minha 
vida, porque ser brigadiana não é pura e simplesmen-
te uma profissão, em que se atua somente quando 
se está fardada. Costumo dizer que ser policial é um 
sacerdócio, e é fundamental amar a farda e ter muito 
orgulho, paixão pelo trabalho, caso contrário, não é 
possível ser uma profissional eficiente.” A tenente é 
casada há 19 anos com um colega, que já se encontra 
na reserva, com quem possui um casal de filhos.

PAIXÃO PELO QUE FAZ

ESPORTE

são mulheres e crianças”, 
analisa.

Por falar em crianças, ao 
incentivar a implantação do 
Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas e à Violên-
cia (Proerd), Lucélia aposta no 
trabalho preventivo junto aos 
jovens, inclusive envolvendo 
consumo de álcool, que nor-
malmente está associado à vio-
lência doméstica, registrada na 
Lei Maria da Penha. Sensível 
ao poder transformador da 
educação, Lucélia demonstra 
olhar maternal para com esse 

programa que pode fazer dos 
jovens cidadãos. “Pode levar 
tempo para a transformação 
acontecer. Daqui a pouco vou 
estar na reserva e vou assistir 
meus ex-alunos se tornando 
policiais, professores, prefeitos 
em suas comunidades”, exem-
plifica a tenente, que junto 
dos colegas brigadianos, quer 
a cada dia reforçar o lema de 
servir e proteger a comunida-
de, ao lado dela, junto com ela. 
Para Vale do Sol, agora com 
um toque a mais de sensibili-
dade feminina.


