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Unidos do Guajuviras conquista o 
10º lugar no Grupão do Porto Seco

Carnaval da Capital terá mudanças no próximo ano, com a criação das séries prata e bronze
“Eu sou Guajuviras, não dá para 

negar. Deixe a nação te levar, no 
balanço do mar, vem nessa onda 
navegar”, dizia o samba-enredo da 
representante de Canoas levantando 
os presentes no sambódromo de 
Porto Alegre. 

A Unidos do Guajuviras, com 
seu clássico Gavião no abre-alas, 
conquistou o 10º lugar na apuração. 
A campeã do Grupão, mas que não 
deve subir para o Grupo Especial 
em função de uma mudança na 
estrutura foi a Império do Sol, de 
São Leopoldo.  

A Guajuviras falou cobre as len-
das e os tesouros do mar, passando 
pelos pescadores e suas histórias 
míticas, tudo isso com ao menos 
12 alas, a bateria de 120 integrantes 
do mestre Galo, três estandartes e 
quatro casais de passistas. Igor Via-
na, cantor da Porto da Pedra, escola 
que disputa a Séria A do carnaval do 
Rio de Janeiro, emprestou sua voz 
para a escola.

Grupo Especial
A Imperatriz Dona Leopoldi-

na, do bairro Rubem Berta, foi a 
campeã, ganhando da Acadêmicos 
de Gravataí, segunda colocada. 
Ambas as agremiações empataram 
nos pontos e a decisão foi no crité-
rio de Samba Enredo. O Samba da 
Imperatriz homenageou a família 
Nogueira, inclusive com a presença 
do sambista Diogo Nogueira. Em 
2017, nenhuma escola do Grupão 
sobe para o especial em função 
de uma mudança na estrutura do 
carnaval que criará as séries pra-
ta e bronze, substituindo o atual 
modelo.

Escolas Lassalistas 
dão as Boas Vindas aos 
educadores da Rede

“Ensinamos aquilo que so-
mos. Se eu não conseguir ser, 
eu não vou ensinar jamais”, com 
esta frase a professora Drª Emí-
lia Cipriano Sanches iniciou a 
palestra da Jornada Pedagógica 
2016, realizada na noite do dia 
10 de fevereiro, no Colégio La 
Salle Canoas.

O evento, que marca o início 
do ano letivo para os educado-
res da Rede La Salle, aconteceu 
no Salão de Atos da escola e 
contou com a presença de cerca 
de 350 professores dos colégios 
La Salle Canoas, La Salle Nite-
rói, La Salle Esteio e La Salle 
Sapucaia.

Neste ano, o tema aborda-
do foi “A educação frente aos 
desafios da atualidade – Como 
está sua práxis?”. O assunto foi 
desenvolvido com muito en-
tusiasmo pela palestrante, que 
contou com a participação do 
público em diversos momentos.

O objetivo do encontro é, 
além de fazer uma confrater-
nização entre os educadores, 
oportunizar a constante atua-
lização dos professores para 
qualificar o processo de ensino 
e aprendizagem. De 11 a 15 de 
fevereiro a Jornada Pedagógica 
terá continuidade com progra-
mações específicas na sede de 
cada escola da Rede La Salle.

O início das aulas para os 
novos alunos do Ensino Funda-
mental e Médio será no dia 16 
de fevereiro. No dia 17 começa 
o ano letivo para todos os de-
mais alunos. As aulas ocorrem 
das 7h30min às 12 horas no 
turno da manhã para alunos do 
4º, 5º e 9º ano e das 13h10min 
às 17h40min no turno da tarde 
para alunos do ensino infantil. 
“Desejamos a todos um ano 
abençoado e de muitas aprendi-
zagens significativas”, destaca 
a entidade.

"A educação frente aos desafios da atualidade - como está sua práxis", esse é o 
tema deste ano

Escola levou três estandartes e quatro casais de passistas 
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