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• Como foram escolhidos os premiados •
Foram mais de 450 pessoas presentes e 

90 empresas ou profi ssionais que partici-
param do Destaque Folha 2019. As indica-
ções foram feitas pela própria comunidade 
que respondeu quem era destaque entre 171 
itens, através de um formulário.

Na internet, foram 2150 pessoas que 
expressaram suas opiniões, além de outras 
300 que responderam os formulários em 
papel.

“Este é o grande diferencial do Destaque, 
poder dizer às pessoas que realmente acon-
teceu uma consulta à comunidade”, explica 
o diretor da Editora Folha de Canela, Fran-
cisco Rocha. “Diversas pessoas que estavam 
lá, recebendo o prêmio, haviam preenchido o 
formulário, isso dá credibilidade ao evento e 
ao troféu que as pessoas vão expor com orgu-
lho, não é apenas mais um prêmio vendido a 
quem quer participar”.

Como as pessoas se informam
As coisas mudam. A Folha de Canela con-

tinua distribuindo normalmente os 2000 
exemplares que imprime toda semana, mas 
uma nova maneira de se informar surgiu e a 
tendência é que cresça cada vez mais. Veja o 
que responderam as 2450 pessoas que parti-
ciparam do levantamento de opiniões:

Com a plataforma “Google Forms”, foi possível perguntar quem era destaque em 171 itens

“Realmente aconteceu uma consulta à comunidade, não é 
apenas mais um prêmio vendido a quem quer participar!”

87% responde-
ram que se infor-

mam pela internet
86% elegeram o

Portal da Folha como 
sua fonte de informação

Quando perguntados sobre o jornal de sua 
preferência, 70% responderam Folha de Canela, 
mostrando que a audiência da internet in-
fl uencia o leitor quanto a escolha de seu veículo 
preferido.

Na tela do computador, ou no seu
smartphone, os leitores da Folha responderam 

o questionário com a mesma facilidade com 
que acompanham as notícias da região.
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• Um evento feito para você! •

Quando falamos que 
o Destaque Folha é 
o maior evento de 
premiação da Região, 

não estamos nos referindo somen-
te ao número de pessoas que se 
fazem presentes, nem tampouco 
ao número de empresas que anun-
ciaram conosco.

Na verdade estamos falando de 
quatro meses de trabalho, desde a 
elaboração do questionário de opi-
niões até a circulação deste caderno. 
Em meio a tudo isso, tem todo o cui-
dado de nossa equipe para fazer uma 
grande festa na entrega dos troféus.

Neste ano, inovamos! Utilizamos 
a internet para buscar a votação po-
pular. Foram 2.150 pessoas que vota-
ram pela internet e mais 300 pessoas 
pelos formulários de papel.

Esse é um dos diferenciais do 
Destaque Folha, um levantamento de 
opiniões série e de massa. Só por aí 
já podemos afirmar que é o maior da 

região, mas tem mais.
Dos 173 itens que perguntamos 

ao nosso leitor, todos foram visi-
tados. 90 empresas estiveram pre-
sentes, porém, nunca oferecemos o 
troféu para quem não foi o primeiro 
no voto popular, por saber que a 
credibilidade é o nosso maior patri-
mônio.

Além disso, nosso troféu, todo o 
ano, é produzido artesanalmente, 
com talentos locais. Temos ainda 
o evento, na Churrascaria Garfo & 
Bombacha, que dispensa maiores 
comentários.

Preciso citar, ainda, que a Folha 
de Canela é a maior audiência da 
Região na internet, o que dá ainda 
mais visibilidade aos nossos parcei-
ros. Nosso evento foi transmitido ao 
vivo pelas redes sociais e ainda temos 
muitas publicaç ões que serão feitas 
ao longo das próximas semanas.

Este conjunto de fatores faz do 
Destaque o maior evento de premia-

ção da região e faz os seus vencedo-
res ainda mais prestigiados.

Disse, na noite do evento, que os 
segmentos ali presentes deveriam 
comemorar esta conquista, pois ela é 
fruto de um trabalho sério, de votos 
realmente recebidos, e que podem 
servir de embasamento do trabalho 
dos empresários e profissionais dis-
tinguidos.

Preciso agradecer a confiança de 
todos os presentes no evento e neste 
caderno. Muito obrigado.

Obrigado também à minha equi-
pe e à Churrascaria Garfo & Bom-
bacha, já confirmada como local do 
Destaque Folha 2020.

Por fim, dizer que neste ano, o 
Destaque Folha vai expandir para 
outras cidades da região.

Um grande abraço a todos e 
parabéns!

Francisco Rocha
Diretor da Folha de Canela

Além da premiação, os 
troféus foram entregues 
por autoridades. O prefei-
to Constantino Orsolin, o 
delegado de Canela, Vladi-
mir Medeiros, a delegada 
de São Francisco de Paula, 
Fernanda Aranha, o secre-
tário da Fazenda, Luciano 
Melo, o secretário de Edu-
cação, Gilberto Tegner, e o 
presidente da Câmara de 
Vereadores, Marcelo Savi, 
fizeram as honras da noite.

O cerimonial foi con-
duzido pelo youtuber Diogo 
Elzinga, que arrancou gar-
galhadas da plateia.

Após o jantar, aconte-
ceu o sorteio de diversos 
brindes, oferecidos por em-
presas presentes no evento 
e o show Noite Gaúcha, da 
Churrascaria Garfo & Bom-
bacha.
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Carinho com
os pequenos!

Não é de hoje que a Es-
colinha Risque e Rabis-
que queria trazer seus 

alunos para a cerimônia do Des-
taque, há, pelo menos três anos, 
a diretora Ciça Matte planejava a 
presença de seus alunos no palco. 

Este ano ela conseguiu.
17 alunos estiveram no evento. 

A escola preparou um “kikito” para 
cada um deles e a Folha de Canela 
comprou a ideia. Todos os peque-
nos foram levados ao palco e rece-
beram um troféu.

Alunos da Risque e Rabisque foram homenageados
no palco do Destaque. A escola recebeu a distinção

do secretário Luciano Melo
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