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Lucélia assume comando da BM
Cerimônia para a troca 
reuniu autoridades, 
familiares e Banda 
do Pelotão Mirim de 
Candelária na tarde 
de sexta-feira

Cerimônia ocorreu na tarde de sexta-feira, defronte ao quartel da BM de Vale do Sol
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Atenente Lucélia Gon-
çalves Carrão assu-
miu oficialmente o 

posto de comandante do 
pelotão vale-solense e do 
Grupo de Polícia Militar 
de Herveiras em cerimônia 
realizada na tarde da última 
sexta-feira, em frente ao 
quartel da Brigada, no centro 
de Vale do Sol. Na presença 
de autoridades, como o pre-
feito Maiquel Silva e o líder 
do Executiro de Candelária, 
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Alunos e monitores 
concluem estufa de mudas

EFASOL

A proposta iniciada há mais 
de dois meses, a  construção de 
uma estufa a partir de doações 
e reutilização de materiais, no 
dia 6 de agosto foi concluída 
por alunos e monitores da Es-
cola Família Agrícola de Vale 
do Sol (Efasol). O monitor da 
área de Ciências Humanas 
e um dos responsáveis pela 
área agrícola da escola, Marlon 
Bianchini, diz que a engenha-
ria podia explicar a construção, 
mas não o fato de que passa-
ram mais de 70 pessoas por 
aqueles 10 metros quadrados. 
“Eram estudantes, monitores e 
agricultores, todos contribuin-
do naquela construção que nos 

indicava, ali, mais uma missão 
cumprida, a mão e conheci-
mento de muitos”, frisa. 

A produção de mudas no 
sistema float, em bancadas, vi-
rou realidade. A estufa abriga 
o primeiro ciclo de produção 
de mudas, principalmente de 
hortaliças, além de árvores e 
chás. “Estes resultados são a 
prova de que o conhecimento 
popular e a soma dos saberes 
são de fato uma construção, 
bonita e sólida. Sólida como 
o palanque de sustentação da 
estufa e do compartilhamento 
de conhecimentos que, certa-
mente, ficará na memória de 
todos”, ressalta o monitor.

Estufa abriga produção de mudas no sistema float

DIVulGAÇãO

Paulo Butzke, militares e da 
família, Lucélia também foi 
prestigiada pela Banda do 
Pelotão Mirim de Candelária. 
A primeira mulher a assumir 
o comando da BM de Vale do 
Sol substitui o tenente Félix 
Rosalino Gomes de Ávila, 
que deixou o comando da Bri-
gada Militar de Vale do Sol 
por motivo de transferência 
para a reserva remunerada, 
após 30 anos de serviços 
prestados à instituição.

Coube ao capitão Renan 
Todendi Dutra, comandante 
da 4ª Companhia com sede 
em Candelária, presidir a 
passagem de comando. O 
major Fábio Azevedo, sub-
comandante do 23º Batalhão 
de Polícia Militar, ressaltou 
do empoderamento feminino 
em uma unidade considerada 
tão importante para a Brigada 
Militar. “Ela é faca na cavei-

Cinco times levantam troféu de campeão

FUTSAL INTERGINÁSIOS

Vale do Sol já tem os ven-
cedores do Campeonato 
Municipal Interginásios. As 
decisões ocorreram na sexta-
feira, dia 16, no Ginásio de 
Formosa. Na final, houve a 
cobrança de ingresso, no va-
lor de R$ 2, o que será rever-
tido ao Hospital de Vale do 
Sol e ao Projeto Pessoas com 
Deficiência de Formosa, num 
total de R$ 1.421 para cada 
entidade. Cerca de mil pes-
soas prestigiaram os jogos, 
que empolgaram as torcidas. 
Após as partidas foi realiza-
da a entrega da premiação ao 
primeiro, segundo e terceiro 
colocados de cada categoria, 
bem como aos goleadores, 
goleiros menos vazados e 
troféu disciplina. 

|Titulares:
1° Pinhal, 2° Formosa, 3° 

Boa Esperança. Goleador: 
Adilson dos Santos. Goleiro 
menos vazado: Cipriano Pinhal conquistou título na categoria Titulares

|Reservas
1° Cipriano, 2° Formosa, 

3° Bernardino. Goleador: 
Jardel Flores. Goleiro menos 
vazado: Cipriano

|Feminino
1° Trombudo, 2° Cipriano, 

3° Rio Pardense. Goleadora: 
Rafaela Vieira. Goleira me-
nos vazada: Cipriano

 |Veteranos
PRISCIlA OlIVEIRA

1° Trombudo, 2° Pinhal, 
3° Bernardino. Goleador: 
Eloi Oliveira. Goleiro menos 
vazado: Trombudo.

|Sub-18
1° Formosa, 2° Cipriano, 

3° Rio Pardense. Goleador: 
Leonardo Ebert. Goleiro me-
nos vazado: Formosa.

|Disciplina
Rio Pardense.

ra”, disse ele, referindo-se ao 
currículo da tenente, natural 
do município de Taquari, 
mas moradora de Candelária 
há muitos anos.

A trajetória da BM em Vale 
do Sol começou em 1991, 
com a ativação de um posto 
policial. Foi em dezembro de 
2018 que passou a se tornar 

pelotão, respondendo, além 
de Vale do Sol, pelo municí-
pio de Herveiras, totalizando 
cerca de 15 mil habitantes e 
448 quilômetros quadrados 
de área para a realização de 
policiamento ostensivo, pa-
trulha comunitária do interior 
e presença constante em even-
tos diversos. A comandante 

Lucélia, formada em Teologia, 
tem como linha de atuação 
reforçar a proximidade com a 
comunidade, e não esconde o 
desejo de implantar no muni-
cípio o Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à 
Violência (Proerd), a fim de 
contribuir com a educação de 
crianças e jovens.


