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Nova Pádua comemora duas décadas e meia de emancipação política com maturidade. Confira 
nesta primeira edição especial do Jornal O Paduense o histórico do Pequeno Paraíso Italiano, 
bem como seus números e uma entrevista com o prefeito, Ronaldo Boniatti. Páginas 3 a 10

25 anos de trabalho
e desenvolvimento
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Editorial

Nova Pádua está em festa. Co-
memoramos nosso jubileu de prata. 
Os 25 anos de emancipação política 
são anos de uma história, de mui-
to trabalho e desenvolvimento, 
e estarmos fazendo parte desta 
trajetória, para nós cidadãos que 
vivenciamos o dia a dia da nossa 
terra, é uma grande alegria.

Nosso município vem se desta-
cando ao longo desses anos, seja 

na área da saúde, da educação, das 
obras, da agricultura e na sua pró-
pria infraestrutura. Esse conjunto se 
deve às administrações municipais, 
que procuraram sempre o melhor 
para os nossos munícipes, mas, 
sem dúvida, se deve também ao 
povo de Nova Pádua que, com seu 
trabalho árduo diário, colabora para 
a construção de uma cidade cada 
vez melhor.

Que os próximos anos sejam de 
prosperidade, desenvolvimento e 
alegrias para todas as pessoas do 
nosso município. Parabéns, Nova 
Pádua, pelos seus 25 anos de eman-
cipação política. Parabéns a todos 
que fazem parte dessa história.

Léo Sonda
Presidente da Câmara de 
Vereadores de Nova Pádua

Se formos falar sobre a história 
de Nova Pádua podíamos dividi-la 
em duas fases: antes e depois da 
emancipação. Sem dúvida foi um 
marco de desenvolvimento.  Com 
certeza o período anterior também 
teve grande importância para che-
garmos até aqui de forma sólida. 

Mas, se atendo aos 25 anos, 
podemos destacar vários pontos 
que tornaram um município prós-
pero. Destaco dois que considero 
os mais importantes, e um deles 
é a população. Sabemos o quanto 
esteve e está comprometida com 
o trabalho e o desenvolvimento de 

suas propriedades e consequente-
mente do município. Em segundo, 
destaco o comprometimento de 
todas as lideranças que de algu-
ma forma participaram direta 
ou indiretamente desta história. 
Seja nos governos municipais 
ou nas comunidades e entidades. 
Ressalto em especial a Comissão 
Emancipadora pela luta deste ide-
al. Enfim, todo o povo paduense 
está de parabéns por completar es-
tes 25 anos com responsabilidade, 
comprometimento e prosperidade.  

Não podia deixar de destacar a 
grande importância de um meio 

de comunicação registrando todos 
estes momentos para a prosperida-
de. O Jornal O Florense sempre 
acompanhou com muita compe-
tência a nossa história, levando 
a informação à população, que é 
indispensável em nosso dia a dia. 
E fico feliz neste momento em 
poder construir junto mais uma 
nova etapa com o lançamento do 
Jornal O Paduense. Parabéns a 
todos e um forte abraço!

Ronaldo Boniatti
Prefeito de Nova Pádua

Em tempos difíceis como o 
atual, marcado por crises econô-
mica e política, resolvemos ser 
desafiadores. Estamos desafiando 
a lógica do mercado de comuni-
cação que se desenvolve a partir 
de novas ferramentas digitais, 
lançando um veículo impresso, 
com a marca de uma comunidade 
e a credibilidade de um produto 
com mais de 30 anos de história. 
Estamos falando de O Paduense, 
que dá sequência e aprofunda a 
trajetória conquistada até hoje 
pelo Jornal O Florense.

O Paduense vem para com-
plementar o trabalho da Editora 
Novo Ciclo, buscando servir à 
comunidade de Nova Pádua, 
que neste ano completa 25 anos 
de emancipação. Já era hora de 
consolidar esta proposta de um 
veículo de comunicação que dê 

identidade a esta importante e 
desenvolvida comunidade.    

O lançamento de O Paduense, 
agora como produto e marca re-
gistrada da mesma editora de O 
Florense, é um marco na história 
de Nova Pádua. Outras iniciativas 
anteriores com esta denominação 
não se consolidaram. A proposta 
atual já nasce com força, pois 
conta com o apoio dos poderes 
públicos – Prefeitura e Câmara 
de Vereadores – a quem desde já 
agradecemos. E conta ainda com 
o forte apoio da comunidade, por 
meio de leitores, anunciantes e 
fontes de informação. Vamos 
fazer o possível para honrar e 
retribuir esta confiança. Estamos 
também apostando na trajetória 
de desenvolvimento de Nova 
Pádua.

As edições de O Paduense 

serão mensais, buscando ser um 
espelho do que acontece de mais 
importante nesta comunidade. 
Os assinantes de O Florense não 
terão de pagar mais pela assina-
tura de O Paduense, pois ambos 
serão distribuídos conjuntamente, 
nas comunidades de Nova Pádua 
e Flores da Cunha, dando assim 
maior visibilidade. E, os assuntos 
e fotos importantes da semana, 
continuarão a ter espaço em O 
Florense, reservando-se aque-
las matérias mais importantes, 
analíticas e que tratem dos mais 
diferentes temas da comunidade 
paduense para as edições mensais.

Boa leitura a todos. Parabéns, 
Nova Pádua. 

Carlos Raimundo Paviani
Diretor

Precisamos da comunicação. Preci-
samos saber o que está acontecendo ao 
nosso redor e pelo mundo e precisamos 
saber qual a programação e a organiza-
ção desta ou daquela instituição. Temos 
à disposição os diferentes meios de 
comunicação. Embora façamos uso das 
modernas mídias (internet, Facebook, 
WhatsApp), nos valemos do jornal im-
presso. E o Jornal O Florense vem ao 
longo dos anos prestando este serviço 
de informar e comunicar. Precisamos de 
provas de que esta ou aquela informação 
é verdadeira ou válida. E isso o fazemos 
pela escrita. Assim, Nova Pádua contará 
com O Paduense, jornal mensal com as 
informações e notícias necessárias para 
nossa organização. E Nova Pádua tem 
sua maturidade, tem sua vida, tem suas 
realizações e seus projetos. É convenien-
te estar devidamente documentado. Para-
béns pela retomada de um jornal próprio.

O município de Nova Pádua comemo-
ra no dia 20 de março 25 anos de eman-
cipação política. Ao comemorarmos este 
jubileu de prata, temos viva na nossa 
memória a mobilização da comissão 
emancipadora que trabalhou, motivou 
aos futuros munícipes a importância da 
constituição de Nova Pádua ser muni-
cípio. Recordamos as realizações dos 
prefeitos, do empenho dos vereadores 
nas diferentes legislaturas e de tantas 
pessoas que participaram na vida e na 
organização deste próspero município. 
Hoje também comemoramos a partici-
pação dos moradores, que em todos os 
momentos mantiveram o espírito positi-
vo para que este município propiciasse 
alegrias e prosperidade. Muitos objetivos 
foram alcançados. Outros estão na agen-
da, outros surgirão. Alcançar será, com 
certeza, o compromisso permanente de 
todos os paduenses.

Por que Nova Pádua, como município, 
tem seu êxito? Posso responder que cada 
morador carrega o espírito comunitário. 
Juntos construímos, juntos realizamos, 
juntos buscamos o bem-estar.

Faço de Nova Pádua como minha 
terra natal, não porque recebi o título de 
Cidadão Paduense, mas pelas amizades 
e pelo clima de se valorizar um ao outro.

Parabéns pelo jubileu de prata.

Padre Mário Pasqual
Pároco da Paróquia Santo 

Antônio de Nova Pádua

Identidade, comunidade e comunicação

Artigo
Retomar e
comemorar

Artigo
Responsabilidade, comprometimento e prosperidade

Artigo
Parabéns, Nova Pádua
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Do alto dos seus 25 anos, o 
município está em pleno desen-
volvimento econômico, social e 
cultural. Desde 1992, quando o 
então governador Alceu Collares 
(PDT) decretou a criação do novo 
município, muita coisa mudou. De 
lá para cá, Nova Pádua recebeu 
seu primeiro pároco, realizou 
a Festa do Colono e Motorista, 
iniciou a construção da Usina 
Hidrelétrica Castro Alves, inau-
gurou o pórtico de entrada, viu 
mais de 25 quilômetros de suas 
estradas de chão ganharem asfal-
to, reinaugurou o salão paroquial, 
construiu uma nova sede para a 
prefeitura, edificou uma Unidade 
Básica de Saúde com diversas 
especialidades, inaugurou uma 
creche municipal, e entrou para 
a história ao ser considerada, em 
2006, o melhor município do país 
no Índice de Desenvolvimento In-
fantil (IDI), realizado pela Unicef. 

Foi graças às mudanças, que os 
índices do município se transfor-

Reconhecida nacionalmente por seus índices
Nova Pádua ostenta os melhores indicadores de saúde do Estado e nota máxima no Ranking Nacional de Transparência

Danúbia Otobelli
danubia@jornaloflorense.com.br

Ministério Público Federal deu nota 10 para o município em 2016, no quesito transparência.

maram. A população cresceu de 
2.290 habitantes, em 1992, para 
2.563 nos dias atuais sem perder 
a qualidade de vida. A expectati-
va de vida ao nascer é até os 75 
anos, a taxa de alfabetização de 
adultos chega ao índice de 0,95 e 
a frequência escolar aos 0,78. No 
ano passado, com a divulgação 
do Índice de Desenvolvimento 
Socieconômico (Idese) relativo 
a 2013, Nova Pádua se viu nova-
mente numa posição de destaque. 
Ela foi considerada a melhor ci-
dade gaúcha para os indicadores 
de saúde, ostentando o índice de 
0,918. Os indicadores avaliaram a 
longevidade, as condições gerais 
de saúde e a saúde materno-
-infantil.

A educação na pré-escola tam-
bém atingiu o nível máximo, 
corroborando o que o Unicef já 
havia dito, que Nova Pádua é 
a melhor cidade brasileira para 
as crianças viverem. No índice 
geral, o município ficou na 37ª 
posição, tendo destaque no bloco 
de saúde e no sub-bloco de pré-
-escola. Em 2015, Nova Pádua 
investiu 19,68% do orçamento na 

área da saúde, ou seja, 4,68 pon-
tos percentuais a mais do que os 
15% estipulados pela legislação 
nacional. 

Mas não foi apenas na qualidade 
de vida que o município ganhou 
destaque em 2016. Nova Pádua 
recebeu nota máxima no projeto 

Ranking Nacional da Transparên-
cia, do Ministério Público Federal 
(MPF). Pulou sua nota de 4,5 em 
2015 para 10 no ano passado. A 
avaliação se baseou em questio-
nário desenvolvido pela Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção 
e Lavagem de Dinheiro (Enccla) do 

MPF, que selecionou as principais 
exigências legais e itens considera-
dos de boas práticas, como informa-
ções de gastos, diárias, licitações, 
contratações e salários, e meios de 
contato. A análise mensura o grau 
de cumprimento de leis referentes à 
transparência no Brasil. (Continua)

CAMILA BAGGIO/ARQUIVO O FLORENSE
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A agricultura é o ponto de des-
taque nesses 25 anos de Nova 
Pádua. Ela move a economia dos 
paduenses e gera mais de 74% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do 
município. Em números, dos R$ 
81,8 milhões do valor adicionado, 
R$ 60,9 milhões são provenientes 
da extração animal e vegetal. Nova 
Pádua colhe por ano cerca de 58 
milhões de quilos de produtos pro-

venientes do meio rural. Conforme 
dados da Fundação de Economia 
e Estatísticas (FEE-RS), em 2015 
foram produzidas 35.741 mil to-
neladas de frutas, somente a uva 
representou 31,5 mil toneladas. Já 
a olericultura totalizou 3.640 mil 
toneladas. O município também 
se destaca na produção de frangos. 
Em 2015, as aves tiveram uma 
produção de 900.585 mil cabeças, 

o que representou um acréscimo de 
2,18% a mais do que a produção 
de 2014, que fechou em 881.335 
mil cabeças.

O forte da agricultura também se 
reflete na mão de obra empregada. 
Em 2016, dos 2,5 mil habitantes, 
90%, estavam diretamente ligados 
ao trabalho na terra. Em época de 
safra da uva, são gerados em torno 
de 500 empregos temporários. 

Sábado, dia 18 de março
– A partir das 15h: Piquenique Paradiso 

do Vale, com show de Maicon & Pontel e 
food trucks no lago da Vinícola Dom Camilo. 
Entrada gratuita.

Domingo, dia 19 de março
– 8h30min: Missa em homenagem ao 25º 

aniversário de Nova Pádua, com participação 
da Escola Luiz Gelain.

– 9h30min: Ato cívico de hasteamento das 
bandeiras com a presença de autoridades e 
da Banda Santa Cecília, além de homenagem 
prestada pelos alunos da Escola Bortolo Bi-
garella.

– 10h: Sessão Solene no Salão Paroquial 
Dom Júlio Scardovelli.

– 12h: Almoço comemorativo no salão 
paroquial. Os ingressos estão disponíveis na 
Paróquia Santo Antônio, na prefeitura e na 
Câmara de Vereadores.

– Após o almoço: Tarde em Família, com 
apresentação da Banda Santa Cecília; show 
com Os Bertussi; brinquedos infláveis na pra-
ça e presença da Rádio Viva 94,5 FM com o 
programa Chimarreando com a Viva. Aberto 
ao público.

De 20 a 24 de março
– Projeto Circuito Tela Verde, desenvolvido 

pela Secretaria de Educação e Meio Ambien-

te com os alunos das escolas Luiz Gelain e 
Bortolo Bigarella.

Dia 21 de março
– 15h30min: Dia de Campo com o tema 

Cultura de uvas em plasticultura, com o enge-
nheiro agrônomo Enio Todeschini, da Emater/
RS-Ascar. Na propriedade de Marcos Trentin, 
no Travessão Paredes. Apoio: Agrimar.

Dia 22 de março
– 15h30min: Dia de Campo com o tema 

Cultura de uvas em plasticultura, com o enge-
nheiro agrônomo Enio Todeschini, da Emater/
RS-Ascar. Na propriedade de Gaspar Vedana, 
no Travessão Curuzu. Apoio: Florença.

Dia 24 de março
– 19h30min: Palestra com o tema Agri-

cultura, cenário atual e perspectivas, com 
o presidente da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), ex-ministro Fran-
cisco Sérgio Turra, no salão paroquial. Após 
haverá coquetel.

De 24 a 26 de março
– 3ª Festa Campeira, no Parque de Rodeios. 

As provas começam às 15h do dia 24 e a aber-
tura do evento será no dia 25, às 11h.

Fonte: Prefeitura de Nova Pádua.

Culturas protegidas como a do pimentão estão em ascensão.

Economia essencialmente agrícola CAMILA BAGGIO/ARQUIVO O FLORENSE

Programação para o aniversário
Para comemorar o aniversário 

de emancipação, Nova Pádua 
realiza uma intensa programação 
festiva que se estende até o dia 26 

de março, com a realização da 3ª 
Festa Campeira. Confira abaixo:
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Março é um mês de festa para 
Nova Pádua. Foi no dia 20 de 
março de 1992 que o então go-
vernador do Rio Grande do Sul, 
Alceu Collares (PDT), sancionou 
a lei número 9.560 que possibi-
litou a criação do município. O 
sonho da emancipação era antigo 
e a reivindicação ocorreu pela 
vontade direta de seus morado-
res. No dia 10 de novembro de 
1991, o município realizou uma 
eleição para decidir seu futuro. 
Dos 2.117 inscritos para votar, 

1.932 compareceram as urnas e 
1.154 eleitores votaram ‘sim’ para 
a emancipação. Para comemorar 
a instalação do novo município, 
um avião largou pétalas de flores 
sobre a cidade.

Foi assim que, em 1992, Nova 
Pádua se tornou município e 
elegeu seu primeiro prefeito, 
Dorvalino Pan (PDT), em outubro 
do mesmo ano – além de Pan, 
foram prefeitos Ivo Sonda (PP), 
empossado em 1997; Dorvalino 
Pan eleito pela segunda vez em 

2001; em 2005 Ivo Sonda assume 
pela segunda vez; e 2008 Itamar 
Bernadi (PMDB), o Kiko, é eleito 
prefeito e reeleito em 2012. No 
ano passado, Ronaldo Boniatti 
(PSDB) foi candidato único, sen-
do o preferido do eleitorado. 

Em 2017, os festejos são para 
os 25 anos de emancipação. 
Em virtude do jubileu de prata, 
o Jornal O Paduense elencou 
25 números que descrevem um 
pouco das peculiaridades de Nova 
Pádua. Confira:

1 - 7 foi o número de famílias de imigrantes italianos que chegaram a Nova Pádua em abril de 1886. 
As famílias de Vittório e Carlos Mantovani, Pascoal Pauletti, Giovanni Zanini, Pietro Sartor, Francesco 
Menegat, Giovanni Baptista Menegat e Giovanni Campagnoni se estabeleceram no Travessão Divisa.

2 - 6 sinos oriundos da França em 1913 estão no campanário. Seus nomes são Júlia Antonia, Ansel-
mina, Maria Josefina, Maria Imaculada, Francisca Margarida e Júlia. 

3 - 5 secretarias integram a Prefeitura – Secretaria de Administração e Fazenda; Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente; Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; Secretaria de 
Obras, Serviços Públicos, Viação e Trânsito; e Secretaria de Saúde e Assistência Social.

4 - Nova Pádua possui uma população estimada em 2.563 pessoas, segundo a Estimativa Popu-
lacional de 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5 - Uma média de 8 casamentos são realizados anualmente, para 1 divórcio.

6 - 4 paduenses já administraram Flores da Cunha: Pedro Rossi (1947-1951), Raymundo Paviani 
(1952-1955, 1964-1969, 1973-1977), Raul Bigarella (1960-1963) e Claudio Rugero Bedin (1977-1983).

7 - Falecem no município 15 pessoas ao ano.

8 - E nascem cerca de 16 crianças a cada 12 meses.

9 - A população com mais de 70 anos soma 309 pessoas.

10 - Nova Pádua tem 830 pessoas filiadas em 9 partidos políticos.

Conheça 25 números de Nova Pádua
Município comemora 25 anos de emancipação política e O Paduense enumera dados do ‘Pequeno Paraíso Italiano’

Em 1992 Nova Pádua se tornou município.

ANTONIO COLODA/ARQUIVO O FLORENSE
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11 - Os paduenses mantêm uma poupança de

R$ 16.926.796 milhões.

12 - Nova Pádua arrecada R$ 135.396 mil no IPTU.

13 - Circulam no município 1.787 veículos. Desses, 907 

são automóveis e 357 caminhões.

14 - A Festa dos Produtos Coloniais (Feprocol) já teve 13 
edições e elegeu 9 rainhas (Raquel Cecília Paviani, Andréia 
Toscan, Andreia Pegoraro, Patrícia Salvador, Catiane Sotoriva, 
Ana Paula Panizzon, Lisiane Smiderle, Camila Marin e Tamara 
Rancan).

15 - Existem 248 empregos formais na cidade.

16 - 10 paduenses são considerados ‘personalidades’ da cidade 
por seus feitos nas mais diversas áreas. São eles: dom Benedito 
Zorzi (bispo de Caxias do Sul), irmã Benedita Zorzi (religiosa com 
vocação na área da enfermagem), dom Henrique Gelain (bispo em 
diversas dioceses), padre Antônio Galiotto (pároco de Nova Pádua 
e autor de livros), Luiz Gelain (exímio professor do município), 
Bôrtolo Bigarella (professor e líder educacional), Pedro Baggio 
(poeta), Pedro Rossi (primeiro prefeito eleito por voto direto de 
Flores da Cunha), Raul Rosalino Bigarella (prefeito de Flores da 
Cunha, deputado estadual e dirigente de entidades vinícolas) e 
Raymundo Paviani (eleito três vezes prefeito de Flores da Cunha).

17 - 339 alunos estão matriculados nas escolas paduenses.

FOTOS ARQUIVO O FLORENSE
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18 - Em 2016, houve 21 registros de roubos e furtos no mu-
nicípio.

19 - O Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes é de R$

56.913 milhões.

20 - A área plantada de videiras no município é de 1.568 
hectares.

21- Nova Pádua produz anualmente 1.733 milhão de litros 

de leite e 26 mil dúzias de ovos.

22 - Em 2016, foram colhidos 16,4 milhões de quilos de uva.

23 - O município tem uma área de 103,2 km².

24 - Com a emancipação em 1992, Nova Pádua herdou de Flores 

da Cunha 27% do território, 20% da produção pri-
mária, 

13% da população e 6% da receita.

25- Em sua história centenária, a Banda Santa Cecília já teve 

116 músicos.

FOTOS ARQUIVO O FLORENSE
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São 25 anos, a maioridade já foi 
alcançada e Nova Pádua usufrui 
da vida adulta com maturidade. 
Essa é a percepção do prefeito 
Ronaldo Boniatti (PSDB), que lista 
as principais ações que norteiam 
os próximos anos quando se fala 
em desenvolvimento. De desafios 
como a sucessão familiar nas pro-
priedades rurais e a insegurança 
que ronda até mesmo as cidades 
pacatas do interior, ao primeiro 
lugar em saúde e nota máxima na 
transparência pública.

Nesta edição de estreia do Jor-
nal O Paduense, acompanhe as 
principais ações que já começaram 
e que estão sendo estudadas pela 
administração pública. “Além de 
ser uma data especial e marcante, 
ser o prefeito dos 25 anos é uma 
responsabilidade que se duplica. 
Começamos a nos dar conta de 
toda a história de conquistas do 

“Na saúde estamos trabalhan-
do para manter nosso primeiro 
lugar no Estado. Atualmente 
realizamos o recadastramento 
de pacientes, fichas médicas 
e prontuários, tudo está sendo 
armazenado em formato digital, 
como já está ocorrendo na Far-
mácia Municipal, na qual inves-
timos em um sistema totalmente 
informatizado. Além disso, serão 
intensificadas ações de preven-
ção da saúde, com a criação de 
uma coordenação responsável 
por esse trabalho realizado de 
forma interdisciplinar. Também 
estamos reavaliando alguns 
serviços com o objetivo de qua-
lificar o atendimento e garantir o 
máximo de autonomia possível.”

“O destaque na educação fica por conta do funcionamento da creche 
municipal. Estamos trabalhando em questões burocráticas e compra 
de materiais até que seja realizado o concurso público, onde serão 
contratados os profissionais para este espaço de ensino. Estamos 
com a necessidade de diversos servidores e este concurso público 
terá oportunidade para vários profissionais.

Além disso, serão retomados os estudos para a municipalização do 
ensino fundamental. A Comissão volta ao trabalho para concluir a 
viabilidade dessa iniciativa. Aos alunos, queremos, ainda, incentivar 
projetos focados nas áreas cultural e esportiva, criando diferentes 
atividades no turno inverso ao das aulas. Um estímulo até mesmo 
na questão artística, incrementando o que já vem sendo feito. Na 
parte cultural e que se liga totalmente à educação, temos um projeto 
prontinho para a construção da Biblioteca Municipal. O antigo prédio 
da subprefeitura, onde hoje fica o espaço de leitura, especialmente 
pela sua história, será mantido como arquivo histórico e museu e, nos 
fundos, será construída a biblioteca, em espaço que terá acesso direto 
dos alunos da Escola Luiz Gelain. Estamos fazendo algumas adequa-
ções no projeto que nesta administração deve se tornar realidade.”

“Feliz em poder dar os primeiros passos para os próximos 25 anos”, afirma o prefeito Ronaldo Boniatti.

A Nova Pádua dos próximos anos
Confira as demandas que estão tendo prioridade na administração do prefeito do município, Ronaldo Boniatti

Camila Baggio
camila@jornaloflorense.com.br

município e com isso refletimos na 
responsabilidade de pensar os pró-
ximos 25 anos”, valoriza Boniatti.

Para ele, a união política históri-
ca que marca a atual administração 
é a prova concreta da maturidade 
do jovem município. “Os 25 anos 
de Nova Pádua foram premiados 
com uma administração onde 
houve uma união muito grande 
e mostramos que além a idade, 
Nova Pádua tem atitudes que 
vislumbram um caminho de de-
senvolvimento. Cabe a mim muita 
responsabilidade e me sinto feliz 
em poder estar dando os primeiros 
passos para os próximos 25 anos, 
o que quero fazer com muita com-
petência e diálogo com o cidadão 
paduense. É por ele que estamos 
aqui, nutrindo este grande orgulho 
de morar em Nova Pádua”, reco-
nhece Boniatti.

O Paduense elencou por áreas 
os planos da atual administração, 
aqueles que já saíram do papel 
e outros tantos que estão sendo 
projetados. 

CAMILA BAGGIO

SaúdeEducação e cultura
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“Temos dois grandes focos na agricultura: um deles envolve o 
jovem agricultor. Vamos fomentar a criação de uma entidade com 
o objetivo de desenvolver projetos, trabalhos, e até a busca pelo 
conhecimento e pelas novidades, sempre focando nos interesses dos 
jovens. Com isso o poder público vai captar o que é necessário, o 
que futuramente pode trazer evolução tanto para o jovem, sua famí-
lia, e também para o município. O outro foco é a renovação de leis 
de incentivo. Temos uma legislação antiga e precisamos adaptá-la 
às atuais necessidades e demandas dos produtores rurais. Para isso 
será realizado o Fórum Municipal da Agricultura, onde será aberta a 
discussão para essa reformulação, reavaliando o setor primário com o 
que o agricultor paduense almeja hoje. Este encontro deverá ocorrer 
ainda neste ano, buscando, a longo prazo, estabelecer uma nova fase 
para a agricultura de Nova Pádua. No meio ambiente nosso objetivo 
é levar mais informação ao produtor e tornar essa área menos temida 
por ele. Precisamos mostrar que o meio ambiente não está aí para 
dificultar, mas sim auxiliar a rotina do agricultor de forma correta.”

“Temos um projeto de reformulação da Avenida dos Imigrantes, com os canteiros centrais e a praça. A 
ideia é tornar esses locais mais bonitos e também mais atrativos, inclusive com sinal de internet. Além 
disso, vamos finalizar a pavimentação asfáltica das ruas do centro e chegar a 100% das comunidades 
do interior – falta um pequeno trecho para o Travessão Cerro Grande. O loteamento Baggio também 
receberá obras de pavimentação, assim como outras estradas que interligam comunidades, incluindo a 
abertura de novas vias. Concretizada a municipalização da VRS-814, queremos melhorar a estrutura 
da via com acostamento e ciclovia.”

Segurança
“A segurança é uma área a qual estamos deficitários. Há anos não temos mais um posto da Brigada 

Militar, contando exclusivamente com as rondas periódicas. Para buscar algum avanço nesta demanda, 
estamos estudando a viabilidade da instalação de um sistema de câmeras de segurança, implantando 
os equipamentos nos principais acessos do município.”

“O objetivo é buscar o au-
mento de receitas, buscando a 
captação e também alternativas 
junto à comunidade e entida-
des. Queremos desburocratizar 
questões internas, inclusive de 
serviços para os cidadãos, por 
isso estamos investindo na infor-
matização dos dados de todas as 
secretarias em um servidor único, 
onde o controle será ainda maior. 
O sistema digital que começou 
pela saúde chega a todas as pastas 
e o grande objetivo é manter a 
transparência. O site da prefeitura 
também receberá mais opções 
buscando manter a nota máxima 
neste quesito.”

FOTOS ANTONIO COLODA/ARQUIVO O FLORENSE

“A reforma dos banheiros públicos do Belvedere Sonda, dando a 
eles conforto e acessibilidade, é um projeto que em breve será lici-
tado. Ainda no Belvedere, está em fase de levantamento de custos a 
revitalização da parte externa do local, com paisagismo, playground 
infantil, pavimentação do estacionamento, entre outras melhorias 
e, com isso, abriremos a licitação para um novo concessionário do 
espaço inferior, que atualmente está vazio. O Belvedere também 
é motivo de projetos maiores para o futuro, como até mesmo o 
aumento da plataforma, ampliando o espaço para opções diversas 
e tornando-o um empreendimento referência no município. Tudo 
isso muito bem pensado e já visando um caminho a ser percorrido 
no futuro. Do Ministério do Turismo temos duas emendas já apro-
vadas, somando R$ 500 mil em recursos que serão empregados 
na continuação da pavimentação asfáltica da região do Belvedere 
Sonda, beneficiando outros empreendimentos turísticos existentes 
por lá. O acesso ao Parque dos Peixes também será totalmente 
pavimentado. Com esses investimentos acreditamos incentivar a 
vinda de empreendedores que queiram investir no município, como 
até mesmo uma operadora de turismo.”

TurismoInfraestrutura

Agricultura e meio ambiente Administração
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A frase “Se pudermos andar 
sozinhos, porque depender 
dos outros?” não saía da ca-
beça dos paduenses no ano de 
1991. O dito se tornou o lema 
do movimento emancipatório 
que elevaria Nova Pádua de 
segundo distrito de Flores da 
Cunha para município. Desmo-
tivados pela falta de interesse 
do município-mãe que, como 
escreveu o padre Antônio Ga-
liotto, destinava “poucas miga-
lhas que caíam da mesa farta” 
e ansiosos com a Lei Comple-
mentar Estadual 89/1990, que 
definia que o número mínimo 
de eleitores para a formação 
de um novo município seria de 
1,8 mil habitantes, Nova Pádua 
passou a se mobilizar pela 
regulamentação do processo 
legislativo emancipacionista.

As rodas da engrenagem 
começaram a se mover e foi 
criada uma comissão pró-
-emancipação que fez um 
levantamento de dados sobre 

A Igreja Matriz Santo Antônio fica no Centro de Nova 
Pádua. A primeira igreja construída no local era bastante 
espaçosa, toda de tábuas de cedro, e estava localizada onde 
hoje está o salão paroquial. Com a chegada do padre Júlio 
Scardovelli, no final de 1897, é iniciada a construção da 
atual Igreja Matriz. Sua inauguração ocorreu no dia 13 de 
junho de 1900. Os primeiros sinos, que permanecem até 
hoje no campanário de pedra, foram trazidos da Europa e 
pesam, juntos, 2.250 quilos. O campanário foi inaugurado 
em 14 de abril de 1940. Em 1964 tiveram início as obras 
de ampliação e reforma da Igreja Matriz. Sua reinaugu-
ração foi em 1966.

Em agosto de 2012 o antigo salão comunitário de Nova 
Pádua, pertencente à Paróquia Santo Antônio, foi demo-
lido. O antigo prédio, datado de 1954, deu lugar ao novo 
salão inaugurado em 2015. Sua capacidade é para 1.250 
pessoas.

Em busca do reconhecimento
Comissão pró-emancipação de Nova Pádua fez um levantamento em 1991 que culminou com a criação do novo município

a viabilidade do pedido, con-
tendo informações relativas às 
atividades da indústria, comér-
cio, serviços e agricultura. Em 
março os documentos estavam 
entregues. Conforme noticiou 
o Jornal O Florense em 19 
de julho de 1991, a Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Assembleia concedeu parecer 
favorável a 28 dos 92 proces-
sos de emancipação. Entre 
eles estava o de Nova Pádua. 
O processo ainda precisava 
ser votado em plenário e, em 
seguida, apreciado pelo então 
governador Alceu Collares 
(PDT). 

Nesse ínterim, iniciou-se 
uma grande discussão. O Tra-
vessão Alfredo Chaves, que 
havia sido inserido no mapa 
geográfico do território de 
Nova Pádua e garantiria o nú-
mero de habitantes necessários 
à emancipação, rebelou-se e 
passou a não aceitar a sepa-
ração de Flores da Cunha. A 

localidade criou uma comissão 
denominada Pró-Desanexação 
do Alfredo Chaves. Mesmo 
com o impasse, foi agendado 
para o dia 10 de novembro de 
1991 o plebiscito que decidi-
ria o futuro de Nova Pádua. 
Nas páginas d’O Florense 
foram elencadas as vantagens 
e desvantagens da liberdade 
política. Entre os pontos posi-
tivos estavam uma alta renda 
per capita, além da decisão 
comunitária sobre os destinos 
das verbas e investimentos. 
Do lado contrário, havia a 
necessidade construção de in-
fraestrutura para operação do 
novo município. 

Após meses de conversas e 
negociações, chegou o grande 
dia. Dos 2.117 eleitores aptos a 
votar, 1.932 compareceram às 
urnas. Destes, 1.154 optaram 
pelo ‘sim’ e 756 votaram ‘não’. 
Como era previsto, 92,17% dos 
moradores do Travessão Alfre-
do Chaves disseram ‘não’ nas 

urnas, demonstrando sua von-
tade em continuar pertencendo 
a Flores da Cunha. 

Depois da peleia, em 20 de 
março de 1992 Nova Pádua foi 
decretado oficialmente muni-
cípio, sendo que a instalação 
do mesmo ocorreria em 1º de 
janeiro de 1993. A localidade 

foi desmembrada de Flores 
da Cunha com os travessões 
Leonel, Barra, Mützel, Bonito, 
Cerro Grande, Cerro Largo, 
Paredes,  Acioll i ,  Divisa e 
Curuzu. Como almejou, Al-
fredo Chaves foi excluído da 
faixa territorial do novo mu-
nicípio e o acordo cumprido.

CAMILA BAGGIO/ARQUIVO O FLORENSE
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Nova Pádua é composta por 12 comunidades, 
além da sede – onde está a Igreja Matriz Santo 
Antônio. São os travessões Divisa, Curuzu, Müt-
zel, Leonel, Barra, Bonito, Paredes, Cerro Grande, 
Cerro Largo e Accioli, além das capelas de Santo 
Isidoro e São João Bosco. Esta última está inserida 
territorialmente em Nova Pádua, mas sua igreja 
pertence à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 
de Flores da Cunha.

Travessão Divisa
A pequena capela (foto) da comunidade foi 

construída em 1925 dedicada às Almas do Purga-
tório – e até hoje está preservada. A comunidade 
passou a homenagear também Santa Bárbara e 
Santa Lúcia, e o Imaculado Coração de Maria. 
Em 2004 o Travessão Divisa inaugurou sua nova 
igreja, transferindo as imagens para o local, onde 
também há referência a São Peregrino. O quadro 
original permaneceu na capela das Almas. A co-
munidade sedia o Esporte Clube Beira Rio.

CAMILA BAGGIO/ARQUIVO O FLORENSE

O município e suas capelas

Travessão Curuzu
A primeira igreja em madeira da comunidade 

era dedicada a São João Batista, porém, se encon-
trava muito distante da maioria dos moradores. 
Após mudanças de local e com a escolha do atual 
terreno, foi construída uma igreja em madeira. O 
templo, porém, foi destruído por um vendaval. 
Com isso, o local deu lugar a uma igreja moderna 
e ampla. A comunidade sedia o Esporte Clube Fer-
roviário e hoje é uma das maiores do município.

Travessão Mützel
A atual igreja foi construída em 1936 e teve a 

colaboração dos associados que produziram os 
tijolos e plantaram milho e trigo para dar o suporte 
às despesas do novo templo. Os vitrais coloridos 
da igreja homenageiam as senhoras da comuni-
dade e a inauguração marcou três dias de festa. 
A igreja é dedicada a São Miguel e São Roque. 
A comunidade sedia o Clube Estrela.

Travessão Leonel
A igreja foi erguida em 1919 pelo pedreiro João 

Debastiani, responsável também pela construção das 
capelas dos travessões Mützel, Bonito, Cerro Largo, 
Accioli e Paredes, além das torres de Nova Pádua e 
Flores da Cunha. O templo religioso é dedicado a 
São Firmino e São Rústico, dois mártires que eram 
santos nos locais de origem dos imigrantes na Itália. 
Atualmente a comunidade é dedicada também a São 
Gotardo e Santa Terezinha do Menino Jesus. O Tra-
vessão Leonel sedia o Esporte Clube Leonel.

Travessão Barra
A comunidade sempre cultuou Santa Juliana e Santa 

Líbera desde sua primeira igrejinha, localizada na pro-
priedade de João Bernardi, sempre muito envolvido 
na comunidade, da qual cuidava do pequeno templo. 
Em 1934 os moradores optaram por construir uma 
nova igreja em novo local. O templo foi construído 
todo em pedra talhada. O Travessão Barra sedia o 
Esporte Clube Barra. 

Travessão Bonito
De nome relacionado às belezas naturais do traves-

são, a comunidade sempre teve capela dedicada ao 
Sagrado Coração de Jesus. Uma primeira igrejinha 
em madeira deu lugar, em 1929, à atual capela, cons-
truída pelo pedreiro João Debastiani, e que recebeu a 
participação da comunidade. Esta capela é dedicada 
também a Nossa Senhora do Carmo. A comunidade 
sedia o Esporte Clube Planalto.

Travessão Paredes
A comunidade Santo Antônio do Paredes inau-

gurou sua igreja em 1931, toda de pedra talhada 
e dedicada a Santo Antônio e São Paulo. Para a 
construção, as pedras utilizadas foram levadas de 
carroça puxada por bois, além da colaboração da 
comunidade. O salão comunitário foi concluído em 
1992. A festa do travessão homenageia São Paulo, 
padroeiro da capela e dito protetor das picadas de 
cobra. A comunidade sedia o Esporte Clube Santo 
Antônio do Paredes.

Capela Santo Isidoro
Com famílias desmembradas do Travessão 

Santo Antônio do Paredes, por volta de 1930 a 
comunidade começou a receber seus primeiros 
moradores. Foi construída uma pequena igreja 
em madeira que foi substituída pela atual, em 
alvenaria. A igreja é dedicada a Santo Isidoro, 
padroeiro dos agricultores, na época uma suges-
tão dada pelo então seminarista Benedito Zorzi. 
A comunidade sedia a Sociedade Esportiva e 
Recreativa (SER) Paredes.

Travessão Cerro Grande
Sua capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário não tem registros 

da data da construção. Feito em madeira, o pequeno templo mantém 
relíquias trazidas pelos primeiros imigrantes italianos e que constituem 
um dos maiores patrimônios históricos do município. Considerada uma 
das menores comunidades do município, o Cerro Grande construiu 
seu salão comunitário em 1970.

Travessão Cerro Largo
Não se sabe ao certo a data de construção da primeira igrejinha em 

madeira da comunidade cercada pelos penhascos do Rio das Antas, que 
motivaram o nome do travessão. Este primeiro templo foi derrubado 
por um vendaval e, com isso, em 1918 a comunidade fez o pedido 
de bênção de uma nova igreja. A atual, de alvenaria, foi construída 
entre 1935 a 1940 e tem ao seu lado uma torre com sino. A capela é 
dedicada a São José, Nossa Senhora Assunta ao Céu e a Santa Lúcia. 
A comunidade sedia o Esporte Clube Cerro Largo, que se destaca nos 
campeonatos de bocha.

Travessão Accioli
A comunidade foi fundada por volta de 1893 e a primeira igreja 

construída aproximadamente em 1912, tendo uma nova construção 
pelos anos 1940. Esta edificação foi mantida até 1957, quando a 
comunidade construiu a atual, dedicada a Santo Antônio e a Nossa 
Senhora de Caravagio. A comunidade sedia o Esporte Clube São José.

Comunidade São João Bosco
Situada no Travessão Jacinta, está no limite que separa os municí-

pios de Nova Pádua e Flores da Cunha e é conhecida popularmente 
como Capoeirão. O terreno onde está situada a capela pertence a Nova 
Pádua, mas a igreja faz parte da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 
de Flores da Cunha. A atual capela foi inaugurada em 1992.
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A imagem acima mostra o primeiro secretariado municipal 
com servidores de Nova Pádua realizado em janeiro de 1993, 
após a estruturação das instalações da sede da prefeitura. A 
reunião foi realizada no gabinete do então prefeito Dorvalino 
Pan (PDT). Da esquerda para a direita estão Valmor Menegat 
(Divisão de Talão de Produtor e ICM), Leonildo Speroto 
(técnico da Emater-RS/Ascar), Ivan Carlos Menegat (PDT, 
vice-prefeito), Dorvalino Pan (prefeito), Neide Sonda (se-
cretária de Educação e Saúde), Sônia Montanari (contadora 
cedida pela administração de Flores da Cunha), Tânia Dalla 
Vale (secretária-geral), Nilva Bedin (tesoureira) e Valério 
Alessi (secretário de Obras).

25/3 – Casamento de Francine 
Téchio e André Tonet, na Igreja Ma-
triz, às 18h30min.

Festas
2/4 – Festa em honra a Santa Líbera 

e Santa Juliana, na capela do Travessão 
Barra. Missa festiva às 10h30min e al-
moço tradicional ao meio-dia. Festeiros: 
Valmor e Rosilene Marin; Valdir e Mar-
ta Maróstica; e Itacir e Marivone Marin.

7/04 – Jantar com menarosto na 
capela do Travessão Divisa, às 20h. 
Promoção do Clube de Mães.

9/04 – Festa em honra a São João 
Bosco e São João Batista, na capela 
do Travessão Curuzu. Missa festiva às 
10h30min e almoço tradicional ao meio-
-dia. Festeiros: Simão Luza e esposa; e 
Sabino Luza e esposa.

participações sociais

memória paduense

Se você tem algum registro histó-
rico ou familiar de Nova Pádua 
para compartilhar neste espaço, 
envie-o para o Jornal O Paduense 
pelo email fabiano@jornalo-
florense.com.br. As fotografias 
podem ser entregues na sede do 
jornal e devem conter a data e 
um breve relato do momento. A 
publicação é gratuita.

ARQUIVO O FLORENSE

casamento
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Em fevereiro, Karine Pan celebrou sua graduação 
em Nutrição ao lado de familiares e amigos. 

FOTOS MARA BEBBER/DIVULGAÇÃO

Olivo e Edith Toscan celebraram as Bodas de Diamante, 
pelos 60 anos de união, reunindo familiares em janeiro. 
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Em preparação à estreia na 18ª 
edição da Copa Libertadores do 
Nordeste Gaucho, o Ferroviário de 
Nova Pádua realiza na manhã deste 
sábado, dia 18 de março, um jogo-
-treino com a categoria sub-20 do 
Juventude. A partida está prevista 
para ocorrer às 10h, no Centro de 
Treinamento do clube, no bairro 
Rosário, em Caxias do Sul (quase 
em frente ao Cemitério Parque). 
Na busca do pentacampeonato, a 
equipe do Travessão Curuzu tem 
no comando técnico o ex-meio-
-campista do Juventude Lauro, que 
participou das últimas conquistas 
do time de Nova Pádua. 

Com a restrição do número de 
jogadores de outros municípios, 
que ficou em até seis por equipe, os 
representantes de Flores da Cunha e 
Nova Pádua, Independente e Ferro-
viário, encontram dificuldades para 
montar os grupos. Os dois times 
disputam os mesmos jogadores 
por Flores ser município-mãe. De 

Campeão na última edição do 
torneio, o Gud Play estreou, no dia 
10 de março, com goleada histórica 
por 12 x 0 sobre o Nacional na aber-
tura do 5º Campeonato Municipal 
de Futsete de Nova Pádua. Os arti-
lheiros da rodada foram Augusto e 
Guilherme, que juntos balançaram 
as redes adversárias sete vezes, 
sendo que Augusto marcou quatro. 

Já o vice-campeão de 2016, o HSF 
passou apertado pelo Guarani ao 
vencer por 2 x 1. Completando a 
rodada, o Santo Antônio ganhou 
do Metralhas por 2 x 0; o Bola 
Murcha goleou o Diprima por 4 
x 1; e o Estrela derrotou o Estrela 
Vermelha por 3 x 1. Confira todos 
os resultados e as próximas rodadas 
no quadro abaixo.

1ª Rodada: 10/3
Metralhas 0 x 2 Stº Antônio
Bola Murcha 4 x 1 Diprima
Guarani 1 x 2 HSF
Gud Play 12 x 0 Nacional
Estrela 3 x 1 Estrela Vermelha

2ª Rodada: 17/3
No Parque dos Peixes
19h30min – Stº Antônio x Na-
cional
20h30min – Guarani x Metra-
lhas
No Travessão Mützel
19h30min – Diprima x HSF
20h30min – Estrela Vermelha x 
Bola Murcha
21h30min – Estrela x Gud Play

3ª Rodada: 24/3 
No Travessão Mützel
19h30min – Estrela x Stº An-
tônio
20h30min – Metralhas x Estrela 
Vermelha
No Parque dos Peixes
19h30min – Guarani x Gud Play
20h30min – Bola Murcha x HSF
21h30min – Nacional x Diprima

4ª Rodada: 31/3
No Parque dos Peixes
19h30min – Estrela x Metralhas 
20h30min – Nacional x Guarani
No Travessão Mützel
19h30min – Stº Antônio x Bola 
Murcha
20h30min – Gud Play x Diprima
21h30min – Estrela Vermelha 
x HSF

5ª Rodada: 7/4 
No Travessão Mützel
19h30min – Estrela Vermelha x 

Nacional
20h30min – Gud Play x Bola 
Murcha
No Parque dos Peixes
19h30min – Estrela x HSF
20h30min – Guarani x Stº An-
tônio
21h30min – Diprima x Metra-
lhas

6ª Rodada: 28/4
No Parque dos Peixes
19h30min – Metralhas x Bola 
Murcha
20h30min – Guarani x Diprima
No Travessão Mützel
19h30min – Estrela x Nacional
20h30min – Estrela Vermelha x 
Stº Antônio
21h30min – Gud Play x HSF

7ª Rodada: 12/5
No Travessão Mützel
19h30min – Estrela Vermelha x 
Gud Play
20h30min – Diprima x Estrela
No Parque dos Peixes
19h30min – Guarani x Bola 
Murcha
20h30min – Stº Antônio x HSF
21h30min – Nacional x Me-
tralhas

8ª Rodada: 19/5 
No Parque dos Peixes
19h30min – Nacional x Bola 
Murcha
20h30min – Metralhas x HSF
No Travessão Mützel
19h30min – Diprima x Estrela 
Vermelha
20h30min – Estrela x Guarani
21h30min – Gud Play x Stº 
Antônio

Ferroviário realiza amistoso
com o Sub-20 do Juventude
Confronto ocorrerá às 10h deste sábado no CT do clube de Caxias do Sul

Lauro, que é preparador físico 
do time sub-17 do Ju, é o 

técnico do time paduense.

acordo com o dirigente Darci Lusa, 
somente na próxima semana, na 
véspera da estreia, serão anunciados 
os principais reforços. “Com essa 
mudança ficou muito complicado. 
Vamos começar o torneio com 
oito a 10 vagas em aberto”, frisa. 
Também disputam a Libertadores 
as equipes Cavaleiros de Vacaria; 
Colorado/Panizzi de Bento Gon-
çalves; Independente de Gramado; 
Rosário de Pinto Bandeira; Serrano 
de Canela; e o campeão de 2016, 
Paranaguá de Nova Roma do Sul.

Para a primeira fase de disputa foi 
formado um único grupo, sendo que 
os jogos ocorrem em turno único, 
seguindo à semifinal os primeiros 
quatro colocados. As etapas se-
mifinal e final serão na melhor de 
duas partidas, com vantagem para 
a equipe mais disciplinada que 
decidirá em casa. O torneio abre 
às 10h30min deste domingo, dia 
19 de março, na cidade de Pinto 
Bandeira, com o confronto ante-

cipado da 2ª rodada entre Rosário 
x Independente de Gramado. Já a 
1ª rodada prevista para dia 26 terá 
GE Independente x Ferroviário, 
Serrano x Independente de Gra-
mado, Colorado/Panizzi x Rosário 
e Cavaleiros x Paranaguá. 

MAICON PAN/DIVULGAÇÃO

Estreia com goleada no Futsete

Resultados e rodadas
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Estreia
Depois de três anos informando os 

paduenses com as principais modalida-
des esportivas do município por meio 
do blog Piccolo Esportivo, a partir desta 
semana passo a fazer parte deste projeto 
do Jornal O Paduense.

Calendário
O calendário esportivo de Nova Pá-

dua foi elaborado em reunião realizada 
no dia 2 de fevereiro e tem algumas no-
vidades para 2017 como, por exemplo, 
a disputa do Futsal Feminino, que foi 
organizado pela última vez em 2013. 
Outras competições que estão progra-
madas (e caso o número de equipes seja 
suficiente) são o Municipal de Bisca 
Trio, o Futebol 7 Veteranos e os torneios 
de Vôlei de Areia, Futevôlei e o Vôlei 
de Quadra.

Situação difícil 
na Vales da Serra

Jogando em casa, no Travessão 
Leonel, o único representante de Nova 
Pádua na competição foi derrotado pela 
equipe do Independente de Ipê por 5 x 
1. Para chegar à próxima fase, precisa 
vencer por uma diferença de cinco gols. 

Em caso de vitória por quatro gols de 
vantagem, o classificado será conhecido 
nos pênaltis.  

Campeão estreia 
com goleada no 7

Na rodada inaugural do 5º Campeo-
nato Municipal de Futebol 7 de Nova 
Pádua foram marcados 25 gols em seis 
jogos. O atual campeão Estrela/GudPlei 
goleou o Nacional por 12 x 0. Confira 
na página ao lado todos os resultados e 
os próximos jogos a partir de hoje. 

Nova Pádua se
 rende ao barro 

Se por um lado a chuva prejudi-
cou a presença de público, por outro 
aumentou a adrenalina e dificultou a 
pilotagem e o desempenho dos ‘ze-
quinhas’ na 1ª Gincana Off Road 4 
x 4 Jepp e 4 x 2 Gaiolas. De acordo 
com os organizadores, o evento teve 
60 inscritos, entre jipes e gaiolas. 
Os cinco melhores tempos de cada 
categoria receberam premiação. Para 
Sidinei Rossi, membro da comissão 
organizadora, a pista foi elaborada a 
partir do que os gaioleiros encontraram 
nos eventos que participaram pela re-

gião. “Os obstáculos tinham o objetivo 
de aumentar a dificuldade do trajeto, 
mas sempre pensando na segurança 
dos pilotos e zequinhas”, frisa Rossi. 
O percurso de aproximadamente 850m 
apresentava uma porteira, dois trechos 
com água, uma gangorra e, no final, 
o piloto concluía a volta conduzindo 
o copiloto com um carrinho de mão 
até a linha de chegada. Na categoria 
Batom, as mulheres deixaram de lado 
a delicadeza feminina e fizeram bonito 
no lamaçal da pista. Eliane Carlesso 
Guareze e Giovanna Guareze ficaram 
com o título. Para Fabiana Menegat, 
que fez dupla com a zequinha Aline 
Pan, princesa da 13ª Feprocol, o se-
gredo é manter a aceleração da gaiola. 
Segundo ela, o ponto de maior emoção 
foi o trecho chamado de fossa maldita. 
“Ao passar pelo barro, usei uma mão 
para limpar o capacete e a outra segura-
va o volante”, lembra ela, que elogiou 
a pista. Rodrigo Dalla Valle agradeceu 
os pilotos pelo show de manobras e 
pilotagem. “Agradecemos as empresas 
patrocinadoras, a todos os membros da 
comissão organizadora pelo empenho 
para deixar tudo pronto e a prefeitura 
pelo apoio na realização do evento”, 
frisa Dalla Valle.

A chuva que caiu durante 
boa parte de domingo, dia 12 
de março, não foi empecilho 
para a realização da 1ª Ginca-
na Off Road de Nova Pádua. 
Pelo contrário, o acúmulo 
de lama espalhada na pista 
construída ao lado do lotea-
mento Pádova fez aumentar 
a adrenalina dos concorrentes, 
arrancando aplausos do pú-
blico presente. Cerca de 120 
pessoas, entre pilotos e copi-
lotos, se inscreveram para a 

prova que iniciou pela manhã 
e encerrou no final da tarde.

Na categoria Batom, a ven-
cedora foi a florense Eliane 
Guareze. Na categoria 4x2, 
Vagner Guareze, também de 
Flores, conquistou o 1º lugar, 
enquanto que Itamar Antônio 
Premieri, de Ipê, venceu na 
modalidade 4x4. Além de tro-
féus, os três primeiros coloca-
dos das categorias 4x2 e 4x4 
receberam R$ 300, R$ 200 e 
R$ 100, respectivamente.

pan.maicon@hotmail.com

piccolo Esportivo
maicon pan

Gincana Off Road
reuniu 60 pilotos

Categoria Batom
1ª Eliane Guareze
2ª Fabiana Menegat
3ª Diana Rossi

Categoria 4x2
1º Vagner Guareze
2º Leandro Smiderle
3º Ronaldo Gilioli
4º Elias Rizzotto

5º Giovani Mascarello

Categoria 4x4
1º Itamar Antônio Pre-
mieri
2º Anderson Argenta
3º Rudinei Bottega
4º Gustavo Scarmin
5º Elvis Luiz Frances-
chini

Classificação 



Festa na lama
17 de março de 2017

1ª Gincana Off Road de Nova Pádua reuniu 60 pilotos na
pista montada no loteamento Pádova. Confira algumas imagens 

da competição e quem foram os vencedores. Página 15
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