
Obras são realizadas pela Prefeitura 
de Nova Pádua na estrada que liga ao 

Travessão Curuzu. Investimentos 
somados do governo federal e da 

administração municipal ultrapassam 
os R$ 750 mil. Página 3

Vias são
asfaltadas

no Centro e 
no interior

Projeto que visa a construção de uma nova ponte sobre o 
Rio das Antas foi protocolado junto ao governo federal.

Página 2

Câmara e prefeitura 
buscam verbas em Brasília
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Trabalhos na área urbana foram desenvolvidos em quatro vias.

Após visita a ministérios e gabinetes parlamentares, o prefeito 
Ronaldo Boniatti e o vereador Léo Sonda reuniram-se com o 
presidente da República, Michel Temer.
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A Câmara de Vereadores de Nova 
Pádua recebeu o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais (STR), Olir 
Schiavenin, para debater o Projeto de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, 
a chamada PEC da Aposentadoria. 
Schiavenin apresentou os principais 
pontos da legislação, criticando o plano 
do governo federal que pretende retirar 
direitos dos trabalhadores rurais. “O Sin-
dicato é contra a reforma da Previdência 
que tira direitos dos trabalhadores, e 
é uma afronta para a sociedade. Os 
trabalhadores aposentados fazem girar 
dinheiro na economia dos municípios 
e produzem impostos. É preciso acabar 

com os privilégios daqueles que recebem 
altas aposentadorias e não contribuíram 
para isso, como governadores, deputados 
e senadores, juízes, promotores, presi-
dentes, militares com seus dependentes, 
entre outros”, citou o líder sindical. 

Participaram do encontro todos os 
vereadores paduenses – Léo Sonda 
(presidente), César Augusto Menegat e 
Evanite Lusa Vedana (PMDB); Silvino 
Maróstica e Dirceu Gizéria (PSDB); Jés-
sica Boniatti, Ildo Stangherlin, Danrlei 
Pilatti e Maico Morandi (PP); além do 
prefeito, Ronaldo Boniatti (PSDB); e do 
procurador jurídico da Câmara, André de 
Miranda Vizzotto.

Prefeitos dos 11 municípios que com-
põem a Adcointer Ceasa Serra reuniram-
-se no dia 15 de março para definir a 
nova diretoria do consórcio para a gestão 
2017. O prefeito de Caxias do Sul, Daniel 
Guerra (PRB), assume como presidente do 
Conselho Deliberativo. A vice-presidência 
será exercida pelo prefeito de Farroupilha, 
Claiton Gonçalves (PDT), e o novo secre-
tário é Ronaldo Boniatti (PSDB), prefeito 

de Nova Pádua.
O encontro ocorreu na sede da Ceasa, 

no bairro Santa Lúcia, em Caxias. O ex-
-prefeito de Caxias, Alceu Barbosa Velho 
(PDT), passou o cargo para Guerra. O 
prefeito de Flores da Cunha, Lídio Scor-
tegagna (PMDB), integra o Conselho 
Fiscal com os colegas Antonio Cettolin 
(PMDB), de Garibaldi; e Juarez Santinon 
(PMDB), de Antônio Prado. “É importante 

O prefeito de Nova Pádua, Ronal-
do Boniatti (PSDB), acompanhado 
do presidente da Câmara paduense, 
Léo Sonda (PMDB), e do prefeito 
de Nova Roma do Sul, Douglas 
Pasuch (PP), estiveram em Brasília 
na semana passada para cadastrar um 
projeto no Ministério da Integração 
Nacional. Eles estiveram reunidos 

A Prefeitura de Nova Pádua adquiriu recen-
temente uma máquina para renovar a frota de 
veículos pesados. No dia 3 de abril, a empresa 
Motormac, de Porto Alegre, vencedora da 
licitação, entregou uma retroescavadeira com 
kit rompedor hidráulico acoplado e cabine 
fechada com ar-condicionado. O equipamento 
foi adquirido por meio de uma emenda parla-
mentar ao Orçamento-Geral da União (OGU) 
por indicação do ex-deputado federal e atual 
prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan 
Júnior (PSDB). A retro custou R$ 254,4 mil, 
sendo R$ 243,7 mil da emenda e R$ 10,7 mil 

de contrapartida da prefeitura.
A entrega da máquina ocorreu na frente da 

prefeitura paduense e foi feita pelo consultor 
de vendas Moacir Fritsch e pela vereadora e 
presidente do PSDB de Caxias do Sul, Paula 
Ioris, representando Marchezan, ao prefeito 
Ronaldo Boniatti (PSDB). Acompanharam o 
ato os vereadores paduenses Dirceu Gizéria 
e Silvino Maróstica, ambos do PSDB; o pre-
sidente do Legislativo, Léo Sonda (PMDB); 
Gregório Rancan e João Luza, do diretório 
tucano; e o secretário de Administração e 
Fazenda, Pedro Quintanilha, entre outros.
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Parceria para construir nova ponte
Representantes das prefeituras de Nova Pádua e Nova Roma do Sul estiveram em Brasília para cadastrar projeto

Ronaldo Boniatti e Léo Sonda, acompanhados do deputado Mauro Pereira 
e de assessores, estiveram com o ministro Helder Barbalho.

com o ministro Helder Barbalho 
para solicitar a liberação de verbas 
visando a construção de uma nova 
ponte entre os municípios, sobre o 
Rio das Antas. A partir de agora, a 
proposta está habilitada a receber re-
cursos também por meio de emendas 
parlamentares.

Segundo o prefeito paduense, a 
obra tem custo orçado em R$ 9,8 
milhões para 188 metros de extensão 
e 23,5 metros de altura. A prefeitura 
de Nova Roma do Sul encaminhou 
o projeto da estrutura. “O mais 
positivo é que a obra foi aceita, está 
cadastrada no ministério. Agora 
estudamos a formação de um con-
sórcio entre as prefeituras ou outra 
maneira de registrar o recebimento 

das verbas”, explica Boniatti. 
Na mesma viagem à Capital Fede-

ral, Boniatti e Sonda estiveram com 
o ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, para cadastrar outro projeto, 
a aquisição de um trator de esteira, 
sendo R$ 591 mil do governo federal 
e R$ 200 mil da prefeitura. No dia 19 
eles estiveram com o presidente da 
República, Michel Temer (PMDB). 
O encontro, proporcionado com in-
termédio do deputado federal Mauro 
Pereira (PMDB), ocorreu no Palácio 
do Planalto. Na ocasião foram dis-
cutidos temas como o atual cenário 
político do país e as reformas, prin-
cipalmente a previdenciária. O pre-
feito e o vereador também visitaram 
gabinetes de deputados.

Ronaldo Boniatti integra diretoria da Ceasa

FOTOs DIVULGAÇÃO

Gonçalves, Guerra e Boniatti, após a 
reunião na primeira quinzena de março.

PETTER CAMPAGNA KUNRATH/PREFEITURA DE Cs/DIVULGAÇÃO

Aposentadoria em debate

Encontro no plenário da Casa foi acompanhado por 
vereadores, servidores e o prefeito.

Prefeitura adquire nova retroescavadeira

Retroescavadeira chegou a Nova Pádua na 
primeira semana de abril.

TAIsY sCREMIN/PREFEITURA DE NP/DIVULGAÇÃO

a comunidade saber dessa informação para 
encaminhar demandas aqui mesmo em 
Nova Pádua”, pontua o prefeito Boniatti.
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Obras de pavimentação em 
quatro ruas da área urbana e de 
um trecho da estrada do Traves-
são Curuzu, além da troca da 
tubulação da Rua Padre Alessi, 
são algumas das melhorias em 
infraestrutura encaminhadas pela 
Prefeitura de Nova Pádua recen-
temente. O prefeito, Ronaldo 
Boniatti (PMDB), verificou os 
trabalhos na semana passada 
acompanhado dos secretários da 
Fazenda, Pedro Quintanilha; e de 
Obras, Celso Chiarani.

A Prefeitura de Nova Pádua 
contratou em novembro de 2016 
a Metrocil – Empresa de Ca-
dastro Imobiliário, para realizar 
o levantamento de dados para 
recadastramento de imóveis no 
perímetro urbano. Segundo o pre-
feito paduense, Ronaldo Boniatti 
(PMDB), o projeto compreende a 
aquisição, processamento, edição e 
finalização de trabalhos de campo 
em aproximadamente 600 unida-

des cadastrais, incluindo a aquisi-
ção de uma imagem de satélite de 
alta resolução para mapeamento 
digital (georreferenciamento).

A pesquisa nos terrenos foi fina-
lizada, e agora a empresa realiza a 
montagem do mapa digital imobi-
liário. O objetivo do trabalho é, no 
próximo ano, criar uma Comissão 
de Avaliações para elaboração 
das plantas de valores genéricos 
(terrenos e prédios/casa) para fins 

de cobrança dos impostos Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e de 
Transferência de Bens Imóveis 
(ITBI). Para isso, será elaborado 
um projeto de lei para cálculo dos 
tributos que será enviado e apre-
sentado na Câmara de Vereadores. 
A Metrocil foi contratada por meio 
de licitação por R$ 39 mil, sendo 
que o trabalho inclui o treinamento 
da equipe da prefeitura para a uti-
lização dos programas.

O Parque de Rodeios de Nova 
Pádua sediou entre os dias 21 e 
23 de abril a Feira Itinerante do 
Brás e 25 de Março, evento que 
reuniu 50 expositores. Nesta 

semana, os organizadores re-
passaram ao prefeito, Ronaldo 
Boniatti, uma doação de R$ 2 
mil para ser destinada a duas 
entidades, a Associação Bela 

Idade e a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae). A entrega dos valores 
ocorreu na quarta-feira, dia 26 
de abril.

O presidente da Câmara de Vere-
adores de Nova Pádua, Léo Sonda 
(PMDB), e o prefeito Ronaldo Bo-
niatti (PMDB), na ida a Brasília no 
início deste mês, visitaram gabinetes 
parlamentares para solicitar o repasse 
de verbas para o município. Uma das 
visitas ocorreu ao deputado federal e 
presidente do PRB RS, Carlos Gomes, 
partido que integra a coligação que 
administra Nova Pádua. 

Nova Pádua sedia domingo, 
dia 30 de abril, o 1º Encontro de 
Trilheiros. As inscrições custam 
R$ 80 e incluem café da manhã, 
lanche e almoço no final da tri-
lha. A largada ocorre a partir das 
8h em frente à Igreja Matriz – o 
evento é destinado somente para 

motocicletas. Outras informações 
com Marcos (99.964.5936), 
Sidi (98.409.1777) ou Borela 
(99.610.1078). O evento tem 
patrocínio de G4 Soluções Grá-
ficas, FruttiPádua, Líder MX, 
Comercial Agrícola Sonda e Alho 
D’Pádua.

Melhorias na infraestrutura urbana
Asfaltamento de vias e troca de tubulação foram encaminhadas pela Prefeitura de Nova Pádua

Trecho de 1km recebe pavimentação no Travessão Curuzu.

As obras são encaminhadas 
com a captação de recursos pelo 
município junto ao Orçamento-
-Geral da União (OGU) por meio 
de emendas parlamentares. No 
Curuzu, o trecho de 1,2km é 
pavimentado com recursos enca-
minhados pelo deputado federal 
licenciado Osmar Terra (PMDB), 
hoje ministro do Desenvolvimen-
to Social e Agrário, de R$ 243,7 
mil. Neste trabalho a prefeitura 
aportou mais R$ 217 mil.

No Centro, as ruas Senador 

Pinheiro Machado, Henrique 
Luiz Bedin, João Sonda e An-
gelo Pilatti, que totalizam 498 
metros de extensão, recebem 
investimento de R$ 245,7 mil 
do deputado federal Mauro 
Pereira (PMDB) e R$ 48 mil 
do Poder Executivo. Outra ação 
encaminhada pela Secretaria de 
Obras foi a troca da tubulação 
pluvial em uma quadra da Rua 
Padre Alessi. O serviço foi 
concluído, restando a repavi-
mentação.

FOTOs PREFEITURA DE NP/DIVULGAÇÃO

Encontro de TrilheirosMatriz imobiliária é atualizada

Repasse de verbas para entidades

Vice-prefeito Gélson Sonda com a diretora 
Maria Branchini da Silva, e alunos da Apae.

Visita institucional

FOTOs DIVULGAÇÃO

Prefeito Boniatti e secretária de Educação Mônica 
Corso Pan com o presidente da Bela Idade, Lino Pan.
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Nova Pádua não vive só de futebol
O que se viu durante a programação do 25º Aniversário de 

Emancipação Política serviu para mostrar que o esporte de Nova 
Pádua é muito mais do que futebol e futsal. Nos meses de março 
e abril, o município sediou a 1ª Gincana Off Road 4x4 Jeep e 4x2 
Gaiola. Depois foi a vez da 3ª Festa Campeira reunir cerca de 800 
laçadores e aglomerar quase 4 mil pessoas entre os dias 24 e 26 
de março. No mesmo dia, a cidade sediou o 2º Desafio Hard Cross 
do Sul do país, a primeira edição realizada em Nova Pádua. Cerca 
de 250 competidores participaram das provas de corrida em trilhas 
com obstáculos em meio à natureza. Nos dias 1º e 2 de abril, Nova 
Pádua foi palco da abertura do Desafio Altos da Serra de Veloterra. 
De acordo com a organização, mais de 100 pilotos divididos em 18 
categorias participaram das provas. O público presente em todos 
os eventos mostrou que outras modalidades esportivas merecem 
destaque e atenção especial.

Torneio de Poker no Dia da Mentira
No dia 1º de abril, um grupo de amigos organizou o 1º Torneio de 

Poker de Nova Pádua. O evento, que contou com 48 competidores, 
foi realizado no Rancho da Amizade, no Travessão Mützel. Willian 
Lusa foi o campeão, seguido por Júlio Alessi (2º), Solivan Bernardi 
(3º), Marcos Tonet (4º) e André Vazzata (5º). 

Vaga para o Mundial de Rafting R4
Entre os dias 7 e 9 de abril, na cidade de Socorro (SP), nas águas 

do Rio do Peixe, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Rafting 
R4 (para quatro remadores). A equipe Rio Abaixo Brasil Máster, de 
Juquitiba (SP), terminou na 4ª colocação e garantiu a vaga para o 
Mundial de Rafting R4 do próximo ano na Patagônia (Argentina), na 
categoria Máster (acima de 40 anos). Entre os remadores gaúchos, 
destaque para o paduense Jones Paviani. 

Ferroviário perde a primeira
Mesmo com a mudança no regulamento, a equipe do Ferroviário 

montou uma equipe forte e vem mantendo um bom desempenho 
na 18ª Copa Libertadores do Nordeste. Na estreia, vitória de 2 x 1 
contra o Independente em Flores da Cunha. Depois, duas vitórias 
consecutivas em casa: 3 x 0 sobre o Serrano e 3 x 1 contra o Rosário. 
No final de semana, o representante de Nova Pádua sofreu o primeiro 
revés na competição. Na reedição da final de 2016, o Ferroviário foi 
até Nova Roma do Sul e foi derrotado pelo Paranaguá por 3 x 1. Na 
vice-liderança com 9 pontos, no dia 7 de maio, a equipe enfrenta o 
líder Colorado/Panizzi, em Bento Gonçalves.

HSF lidera o Futebol Sete 
Após cinco rodadas disputadas, o HSF lidera o 5º Municipal 

de Futebol 7 de Nova Pádua com 15 pontos. Completam o G4 as 
equipes Santo Antônio (12), Estrela/Gudplei e Guarani (10 cada). 
Os jogos da 6ª rodada acontecem hoje, dia 28. 

Municipal de Bochas
A rodada inaugural do 25º Municipal de Bochas de Arreia de Nova 

Pádua foi realizada no dia 22 de abril. A competição será disputada 
por 10 equipes e prestará uma homenagem ao saudoso João De Carli. 

Dez equipes deram a largada 
pelo título do 25º Campeonato 
Municipal de Bochas de Nova 
Pádua – Taça João De Carli. 
Na abertura, o Cerro Largo 

derrotou o Mützel na cancha 
do adversário por 4 x 2. No 
confronto que repetiu a final de 
2016, o Accioli venceu o Divisa 
também por 4 x 2. Completando 

a rodada, Curuzu 5 x 1 Paduen-
se, Bonito 4 x 2 Nova Pádua 
e Santo Antônio 4 x 2 Nova 
Geração. Confira os jogos da 
primeira fase.

6ª Rodada – 28/4
No Parque dos Peixes
19h30min – Metralhas x Bola 

Murcha
20h30min – Guarani x Di-

prima
No Travessão Mützel
19h30min – Estrela x Nacional
20h30min – Estrela Vermelha 

x Sº Antônio
21h30min – Gud Play x HSF

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

x Gud Play

20h30min – Diprima x Estrela
No Parque dos Peixes
19h30min – Guarani x Bola 

Murcha
20h30min – Sº Antônio x HSF
21h30min – Metralhas x Na-

cional

8ª Rodada – 12/5
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 Sº 

Antônio

Última rodada – 19/5
No Travessão Mützel
19h30min – Metralhas x Gud 

Play
20h30min – Estrela Vermelha 

x Guarani
No Parque dos Peixes
19h30min – Sº Antônio x 

Diprima
20h30min – Nacional x HSF
21h30min – Estrela x Bola 

Murcha

pan.maicon@hotmail.com

Piccolo Esportivo
Maicon Pan

Disputa do Futsete é retomada
Jogos da competição serão disputados nesta sexta-feira

Depois da folga de mais de 20 dias 
por conta dos feriados prolongados, 
será retomada na noite desta sexta-
-feira, dia 28 de abril, a briga pelo 
título do 5º Campeonato Municipal 
de Futsete de Nova Pádua. Os 

confrontos ocorrem no campo do 
Travessão Mützel e no Parque dos 
Peixes (veja quadro).

Faltando quatro rodadas para con-
cluir a primeira fase, o HSF lidera 
com 15 pontos e 100% de apro-

veitamento. Na sequência, o Santo 
Antônio (12), Guarani e Gud Play 
(10 pontos cada), Bola Murcha (9), 
Diprima e Estrela (6 cada), Nacional 
(3) e, em último, Estrela Vermelha, 
que ainda não somou pontos. 

Cerro Largo vence na estreia 

1ª Rodada – 22/4
Accioli 4 x 2 Divisa
Curuzu 5 x 1 Paduense
Mützel 2 x 4 Cerro Largo
Bonito 4 x 2 Nova Pádua
Sº Antônio 4 x 2 Nova Ge-
ração

2ª Rodada – 29/4
Accioli x Mützel
Divisa x Curuzu
Sº Antônio x Bonito
Nova Pádua x Paduense
Cerro Largo x Nova Geração

3ª Rodada – 6/5

Paduense x Bonito
Nova Geração x Accioli
Cerro Largo x Curuzu
Mützel x Nova Pádua
Divisa x Sº Antônio

4ª Rodada – 13/5
Nova Pádua x Cerro Largo
Sº Antônio x Paduense
Nova Geração x Divisa
Curuzu x Mützel
Bonito x Accioli

5ª Rodada – 20/5
Accioli x Curuzu
Divisa x Nova Pádua

Mützel x Sº Antônio
Cerro Largo x Bonito
Paduense x Nova Geração

6ª Rodada – 27/5
Bonito x Divisa
Nova Pádua x Curuzu
Sº Antônio x Accioli
Nova Geração x Mützel
Cerro Largo x Paduense

7ª Rodada – 3/6
Paduense x Mützel
Divisa x Cerro Largo
Accioli x Nova Pádua
Curuzu x Sº Antônio

Nova Geração x Bonito

8ª Rodada – 10/6
Mützel x Divisa
Bonito x Curuzu
Paduense x Accioli
Cerro Largo x Sº Antônio
Nova Pádua x Nova Ge-
ração

Última rodada – 17/6
Mützel x Bonito
Divisa x Paduense 
Accioli x Cerro Largo
Curuzu x Nova Geração
Sº Antônio x Nova Pádua


