
https://www2.faccat.br/portal/
https://diagnosticars.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://portaldafolha.com.br/
https://www.facebook.com/garagemlanchess/
https://portaldafolha.com.br/
www.facebook.com/nagiberedeconstruir/
https://www.facebook.com/pg/MG-Despachante-Canela-618015118209674/posts/?ref=page_internal
vaka.me/1083648
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Muito obrigado!!!
Organizar o Destaque Folha 

2020 foi nosso maior desafio 
durante esta pandemia.

Foram várias as decisões 
a serem tomadas, desde quando iniciar a 
consulta, quando e como iniciar as visitas e, 
o mais difícil, quando e como fazer o evento.

Nos debruçamos em alguns modelos e 
protocolos já realizados em eventos testes 
e não apenas decidimos manter o evento 
presencial, mas optamos por trazer ainda 
mais segurança aos nossos convidados e 
incentivá-los, através de medidas sanitárias, 
a também manterem as atividades, com os 
protocolos adequados.

O resultado foi um evento muito orga-
nizado, contando sempre com a parceria 
da família Noel e toda a equipe do Garfo & 
Bombacha. Arrisco dizer que este foi o even-
to mais organizado que realizamos.

Estipulamos horário para a chegada 
das empresas, para que não houvesse aglo-
meração na entrada, mantivemos distancia-
mento, nas mesas, entre as empresas.

Até mesmo a entrega dos troféus seguiu 
um ritual, onde os mesmos, após terem sido 
higienizados, eram dispostos em um pedes-
tal, para ser retirado pelo seu ganhador, 
sem contato entre as pessoas.

Em termos de pessoas no evento, perdeu 
apenas para 2019, mas, por outro lado, foi o 
com o maior número de empresas e institui-

ções participantes.
Isso, por si só, já é motivo de muito 

orgulho, afinal, quanto mais difícil a tarefa, 
mais prazeroso é ver o objetivo cumprido.

Aliás, neste ponto, é preciso elogiar os 
canelenses, que entenderam nossa preocu-
pação com a segurança de todos e tomaram 
para si o cumprimento dos protocolos sani-
tários. Foi uma prova que podemos manter 
as atividades presenciais, com segurança, se 
todos se cuidarem e cuidarem dos outros.

Meus parabéns a todos os presentes no 
Destaque Folha 2020! Vocês foram demais!

Aí que eu me refiro!
Mas, preciso agradecer a confiança de 

nossos amigos e clientes, como eu disse, foi 
o ano em que tivemos mais adesão em nos-
so prêmio, contanto todas as modalidades.

Muito, muito obrigado pela confiança e 
por entender que o Destaque Folha é o único 
prêmio da Região que realmente realiza 
uma consulta popular.

Muito obrigado por estarem conosco.
Parabéns pela distinção e vamos em 

frente, fazendo sempre o melhor pelo nosso 
cliente, pela nossa empresa e pela nossa 
comunidade!

Um grande abraço a todos e que venha 
o Profissionais do Ano 2021.

Francisco Rocha
Proprietário da Folha de Canela
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Máscaras foram 
um diferencial
Para incentivar e manter o uso das máscaras 

durante o evento, não tivemos dúvida: criamos 
uma máscara personalizada para cada empresa, 
com o logotipo do Destaque Folha e com o logoti-
po da empresa ganhadora.

As máscaras substituíram o convite em papel 
e davam acesso ao interior da Churrascaria Garfo 
& Bombacha.

Todo mundo gostou da ideia e ainda levou 
uma máscara personalizada para utilizar no seu 
dia a dia!

FOTO: ANDRÉ FERNANDES

Equipe da AECF

Um ano diferente, novas
e antigas parcerias

Tivemos muitas pessoas e institui-
ções que foram importantes na trajetó-
ria da Folha, neste 2020 de pandemia. 
Durante o Destaque Folha, foi possível 
fazer um agradecimento a algumas de-
las, visto que seria impossível fazer isso 
a todos.

Foi o momento de dizer que eles fo-

ram lembrados e agradecer! Dizer que 
estamos juntos e que vamos seguir jun-
tos trabalhando pelas causas da nossa 
comunidade, pois a Folha é uma empre-
sa, mas tem no seu DNA o envolvimento 
comunitário e isso faz toda a diferença 
no nosso trabalho.

As fotos são de André Fernandes.

Savi também entendeu a 
diferença deste momento e es-
teve ao lado da nossa empresa 
durante todo o seu mandato. 
Neste ano, ainda mais, com 
parceiras que ajudaram a rea-
lizar nosso objetivo de envol-
vimento social.

MARCELO SAVI

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/


Não é surpresa para nin-
guém a boa relação da Folha 
com a Polícia Civil de Canela.

Neste ano, trabalhamos 
juntos em alguns projetos so-
ciais e firmamos ainda mais 
essa parceria.

Na pessoa do delegado Vla-
dimir Medeiros, nosso agrade-
cimento  à Polícia Civil de Ca-
nela.

Polícia Civil
de Canela

O Fernando foi uma par-
ceria que surgiu esse ano e 
deu muito certo. Toda vez que 
mandamos um WhatsApp pra 
ele com alguma ideia maluca, 
ele topou e foi um grande par-
ceiro nesta entrada que a gente 
chama de novo normal.

Fernando 
Martinotto, 
do Gazebo 
Cultural
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O Marcelo, da MM Filma-
gens, foi outro maluco que 
entendeu essa mudança de 
momento e esteve junto em 
praticamente todas as nossas 
lives. Muito do que a gente fez 
não seria possível sem a pre-
sença do Marcelo e da Morga-
ne. Valeu MM Filmagens!

Marcelo
Matos da Silva Esta homenagem vai para 

o Angelo, cidadão, pela sua atu-
ação a frente da Cultura e do 
Turismo da cidade e pela par-
ceira desenvolvida ao longo dos 
últimos anos, possibilitando a 
abertura de novas atividades da 
Folha, como os eventos Acordes 
do Sonho e Louvores do Sonho, 
os quais serão realizados pela 
Folha e pelo Gazebo Cultural.

Angelo
Sanches Thuler

Historicamente a Folha tem uma boa relação com o 
Corpo de Bombeiros de Canela, mas neste 2020 consegui-
mos ampliar estes laços e trabalhar juntos em materiais 
educativos e de prevenção para a comunidade canelense.

Muito obrigado a todos os integrantes do Corpo de 
Bombeiros de Canela.

Corpo de Bombeiros de Canela

Não poderíamos deixar de agradecer a toda a equipe 
do Garfo, ao Beto, à Iraci, a Dani, o Diego, o Nei, a Cris, o Pi-
poca, enfim, muito obrigado a família Garfo & Bombacha 
por sempre nos receber tão bem em nossos eventos.

Já são quatro anos e que venham muitos pela frente!

Garfo & Bombacha
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FOTO: FILIPE ROCHA

https://portaldafolha.com.br/
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Alguns dados do Destaque Folha 2020
A consulta popular do Desta-

que Folha 2020 aconteceu durante 
o mês de setembro, quando três 
formulários foram disponibilizados 
para votação através do Portal da 
Folha.

Foram 165 segmentos a dispo-
sição do leitor para escolher a 
empresa ou a instituição de 
sua preferência. Os segmentos 
são escolhidos a partir dos cita-
dos do ano anterior e completados 
por pedidos ou sugestões da comu-
nidade.

Neste ano, ao total, foram mais 

de 6.500 participações nos três 
formulários, sendo que o menos 
votado recebeu 2.034 respostas.

Desta forma, a Folha de Canela 
valida as consultas através do Goo-
gle Forms e pode oferecer a partici-
pação na cerimônia de premiação, 
aos vencedores.

Neste ano, 94 empresas aderi-
ram ao evento, algumas, em razão 
da pandemia do novo coronavírus, 
optaram por não estarem na ceri-
mônia de premiação, posição que 
respeitamos. Assim, nosso evento 
contou com 320 pessoas.
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https://portaldafolha.com.br/
https://www.claro.com.br/
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https://portaldafolha.com.br/
Parisotto%20%3E%20https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/
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https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
https://portaldafolha.com.br/
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https://portaldafolha.com.br/category/pirulito-chiclete/
https://portaldafolha.com.br/
https://www.giga.com.br/
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https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
https://portaldafolha.com.br/category/stories/
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https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/category/social/
http://www.licenciar.bio.br/
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https://portaldafolha.com.br/
https://www.ucs.br/site
https://cutt.ly/UyXJNUK
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https://portaldafolha.com.br/
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https://portaldafolha.com.br/
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https://portaldafolha.com.br/
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https://portaldafolha.com.br/
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https://portaldafolha.com.br/


| 17 |



| 18 |



| 19 |



| 20 |



| 21 |



| 22 |



| 23 |



| 24 |



| 25 |



| 26 |



| 27 |



| 28 |



| 29 |



| 30 |



| 31 |



| 32 |

Oferta válida até 15/9/2020 para pessoa física, sujeita a análise de crédito, mediante contratação conjunta 
dos serviços anunciados, com permanência mínima de 12 meses, cadastro de fatura digital e pagamento 
via débito automático. Valor total do combo R$ 234,97 por mês. Saiba mais em www.claro.com.br. Banda 
líder em ultravelocidade – fonte: Anatel em janeiro/2020 (anatel.gov.br/dados).

CLARO.COM.BR 0800-720-1234 OU VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO

VOCÊ MERECE ULTRAVELOCIDADE
NA BANDA LARGA PARA ESTUDAR, 
TRABALHAR E CURTIR SUAS LIVES.

com
240 MEGA

R$
POR
APENAS

POR MÊS NO 
COMBO MULTI99,99


