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Os paduenses têm uma boa notícia para comemorar. Enquanto 
muitas cidades do Brasil não têm pavimentação, o município 
atinge a marca de 100% de asfaltamento nas comunidades 
do interior. Com o asfaltamento do Travessão Cerro Grande, 
investimento próprio de R$ 318,2 mil, a meta proposta pela 
administração pública – até a igreja e salão das comunidades 
– será atingida.

O Cerro Grande é a última a receber o asfaltamento, num trecho 
de 700 metros que se estende da família Baggio, no Travessão 
Bonito, até a comunidade. No momento, estão sendo feitos os 
trabalhos de alargamento, compactação e drenagem do trecho, 
para posteriormente ser colocada a base. A expectativa do se-
cretário de Obras, Celso Chiarani, é de que na próxima semana 
já seja colocada a base.

A Prefeitura de Nova Pádua inaugurou no 
dia 6 de outubro o trecho de 1km de asfalto da 
estrada que liga o Belvedere Sonda ao Traves-
são Leonel. Após o corte da faixa inaugural, 
as autoridades discursaram no Restaurante 
Belvedere Sonda. O asfaltamento teve inves-
timento de R$ 550 mil, sendo R$ 250 mil de 
uma emenda parlamentar do deputado federal 
Carlos Gomes (PRB), que participou do ato 
inaugural, e o restante do valor uma contra-
partida da prefeitura. 

Entre outras ações, a Secretaria de Obras 
realizou o conserto da tubulação na Rua Padre 
Antônio Alessi, no loteamento Pádova. Com a 
troca da tubulação, o fluxo de água será facili-
tado, evitando transtornos. Devido a mudança, 
a rua recebeu também a reposição do asfalto. 

Aberta licitação para
obras no Paredes

O Travessão Paredes deve receber mais um 
trecho de asfalto nos próximos meses. Foi 
aberta nesta semana a licitação para a pavi-
mentação de 903 metros do trecho que liga a 
igreja do Paredes até o limite com o Travessão 
Alfredo Chaves, em Flores da Cunha. Para a 
pavimentação serão investidos R$ 620 mil, 
sendo R$ 250 mil do Ministério do Turismo, 
por meio de uma emenda parlamentar do de-
putado federal Mauro Pereira (PMDB), e R$ 
370 mil da prefeitura. 

Conforme o secretário de Administração e 
Fazenda, Pedro Fernando Wuttke Quintanilha, 
o valor mais elevado para realização do trecho 
se deve por causa da largura da estrada – 6,5 
metros – que é maior do que em outras locali-
dades. Não há previsão para início das obras.

100% de asfalto no interior
Com a pavimentação da estrada do Cerro Grande, meta da administração de Nova Pádua é atingida

Comunidade do Cerro Grande 
é a última beneficiária do 
projeto asfalto no interior.
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Inaugurada pavimentação do Belvedere Sonda

Autoridades descerram fita inaugural.
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Futsal
Hoje, a partir das 19h30min, começam a ser 

definidos os semifinalistas do Futsal de Nova 
Pádua. Na última rodada da fase classificatória 
tivemos os seguintes resultados: Time do Miro 
4 x 2 Diprima, GudPlei 7 x 2 Metralhas, HSF 5 
x 3 Guarani, e Black Killers 10 x 4 Santo An-
tônio. Com isso, foram definidos os confrontos 
das quartas de final: Black Killers (1º) x (8º) 
Serrana Tintas, HSF (2º) x (7º) Diprima, Santo 
Antônio (3º) x (6º) Time do Miro, GudPlei (4º) 
x (5º) Guarani. Os duelos das semifinais serão 
definidos por sorteio.

Eliminação nos pênaltis 
A equipe do GudPlei fez uma boa campanha 

na 3ª edição da Copa Vales da Serra de Futsal. Na 
primeira fase, duas vitórias contra o Real Roma, 
de Nova Roma do Sul. Nas quartas de final, o 
adversário foi o Elite United. No jogo de ida, em 
São Marcos, empate em 2 x 2. Na volta, em Nova 
Pádua, empate em 7 x 7. Na cobrança de pênaltis, 
derrota por 3 x 2 e eliminação da competição. 
Embora tenha ficado a sensação de que era possí-
vel seguir na competição, o GudPlei representou 
muito bem o município de Nova Pádua. 

 
Gaúcho de Motocross

No dia 22, em Fagundes Varela, pela última 
etapa do Gaúcho de Motocross, o piloto paduense 
Leonardo Menegat, o ‘Bibit’, ficou em 3º lugar 
na categoria Intermediária MX2. Agora o foco 
passa a ser o Serrano de Motocross. Se vencer 
a última etapa do campeonato, que ocorre em 
Farroupilha, o piloto de Nova Pádua conquista 
o título da categoria MX2.

Devido ao grande número de 
inscritos no concurso público de 
Nova Pádua, a prefeitura preci-
sou realizar as provas em duas 
etapas. A primeira para os cargos 
de assistente escolar, auxiliar ad-
ministrativo, motorista, operador 
de máquinas, operário auxiliar, 
psicólogo, odontólogo, arquiteto 
e urbanista, assistente social, 
contador, enfermeiro, engenheiro 

civil, farmacêutico, clínico ge-
ral, ginecologista, veterinário e 
nutricionista ocorreu no final de 
semanada passado, dia 22. 

Neste domingo, dia 29, ocorre 
o segundo dia de provas. Para 
os inscritos nos cargos de fiscal 
de meio ambiente, professor de 
educação infantil, técnico de 
enfermagem e tesoureiro, o teste 
inicia às 9h, no salão paroquial e 

na Escola Estadual Luiz Gelain. 
Para os inscritos no cargo de 
agente administrativo, o horário 
é 14h. Ao todo, nessa etapa, serão 
225 candidatos. É recomendado 
que os candidatos cheguem 15 
minutos antes. As provas práti-
cas serão realizadas no dia 19 de 
novembro.

Ao todo, o concurso teve 1.168 
inscritos que concorrem a 22 

cargos de nível superior, médio, 
técnico e fundamental – todos 
para formação de cadastro de 
reserva. Nesta semana, a Legal-
le Concursos, responsável pela 
execução, divulgou o gabarito 
preliminar das provas do dia 22. 
O resultado e mais informações 
podem ser obtidos no site www.
novapadua.rs.gov.br – na aba 
‘concurso público’.

Foi assinado no dia 17 de outubro o contrato para aqui-
sição de um novo caminhão-caçamba para Nova Pádua. O 
prefeito, Ronaldo Boniatti, assinou o termo com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representado pela 
Caixa, no valor de R$ 97,5 mil. O valor é oriundo de uma 
emenda parlamentar ao Orçamento-Geral da União, incluída 
pela senadora Ana Amélia Lemos (PP). Em contrapartida, a 
prefeitura investirá R$ 127,5 mil para a compra do veículo, 
que será utilizado nos trabalhos da Secretaria de Obras. Além 
do prefeito, participaram da assinatura a gerente-geral da 
Caixa de Flores da Cunha, Anamaris Cardoso Mascarello; 
o vice-prefeito, Gelson Sonda; o secretário de Obras, Celso 
Chiarani; a secretária de Educação, Mônica Corson Pan; e o 
secretário de Administração e Fazenda, Pedro Quintanilha.

Orçamento para 2018
O prefeito de Nova Pádua, Ro-

naldo Boniatti, e o secretário de 
Administração e Fazenda, Pedro 
Quintanilha, realizaram na noite 
de 23 de outubro a apresenta-
ção da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2018. O orçamento 
para o próximo ano está estimado 
em R$ 15,5 milhões (sendo R$ 
2,7 milhões para o Fumprev). 
A LOA define o montante desse 
valor que será aplicado em cada 
área ou projeto. A audiência foi 
realizada na Câmara de Vereado-
res e contou com a presença de 
vereadores e comunidade.

pan.maicon@hotmail.com

Piccolo 
Esportivo
Maicon Pan

Domingo tem 2ª etapa do concurso 
225 candidatos realizam provas no salão paroquial e na Escola Luiz Gelain

Novo caminhão caçamba

Contrato foi assinado entre Prefeitura Municipal e Caixa.
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Desde o mês de agosto é desen-
volvida a campanha para aquisição 
conjunta de equipamentos de prote-
ção individual (EPIs) para aplicação 
de agrotóxicos. Até o momento, 
foram adquiridos e entregues 40 
unidades para agricultores paduen-
ses. A ação possibilita a aquisição 
de EPI tecnologicamente atualizado 

e com preço de custo. Os lotes são 
de 20 unidades, sendo que o pedido 
é efetuado à fábrica sempre que a 
encomenda do mesmo for fechada. 
Na entrega, os agricultores são 
orientados sobre forma correta de 
utilização, lavagem e vida útil do 
equipamento. “A ideia surgiu pela 
preocupação com a saúde dos agri-

cultores, que algumas vezes deixam 
de utilizar o equipamento devido ao 
desconforto que causam os modelos 
tradicionais disponíveis no merca-
do”, cita o engenheiro agrônomo da 
Emater-RS/Ascar, Willian Heintze. 
Os interessados devem procurar o 
Escritório Municipal da Emater de 
Nova Pádua.

As Boas Práticas Agropecuárias foi o tema da pa-
lestra ministrada no dia 6 de outubro no escritório da 
Emater-RS/Ascar de Nova Pádua para os produtores 
rurais que comercializam na Central de Abasteci-
mento (Ceasa) de Porto Alegre. O encontro reuniu 
36 produtores e orientou sobre práticas e cuidados 
que os agricultores de frutas e olerícolas devem ter na 
propriedade para garantir disponibilidade de alimen-
tos inócuos e seguros. O engenheiro agrônomo Ênio 
Todeschini, da Emater Regional, e o extensionista da 
Emater paduense Willian Heitze também abordaram a 
qualidade da água, a limpeza e higiene na propriedade 
e dos trabalhadores, além do respeito ao período de 
carência do agrotóxico, armazenamento adequado e 
utilização de equipamentos de proteção individual.

Os estudantes da Escola Estadual 
Luiz Gelain realizaram no mês de 
outubro a 4ª edição da Mostra Cientí-
fica e Cultural 2017, que contou com 
apresentação de trabalhos artísticos, 
projetos e experiências, gincana 
esportiva e recreativa e o projeto 
Leitura.

Durante quatro dias, os estudantes 
vivenciaram uma série de atividades, 
como a visita dos escritores Edgar 
Salvi, Uili Bergamin e Valcir L. Pro-
chnow, quando os alunos adquiriram 
livros e os autores se fazem presentes 
falando sobre a obra. A gincana cul-
tural teve a participação dos alunos 
do turno da manhã e contou com 
duas modalidades: ensinos médio e 
fundamental. A tarefa consistia no 
recolhimento dos variados tipos de 
plásticos (sacolas, garrafas pet) do 
meio ambiente e que foram desti-
nados à empresa Falcon Polímeros 
do Brasil, pioneira na produção de 
Produto Termoplástico Composto 

Estão expostos no saguão de 
entrada da prefeitura os desenhos 
feitos pelos alunos do 6º ao 9º ano da 
Escola Luiz Gelain e as fotografias 
enviadas por estudantes e servidores 
para compor o Calendário Ecológico 
2018. Os desenhos ficam à mostra 
até hoje, dia 27, e a população pode 
votar no seu preferido. Os mais vo-
tados integrarão o calendário 2018, 
que será distribuído à população. 

Serão três tipos de calendários para 
atender às categorias. Os desenhos 
foram feitos a partir do tema Resídu-
os Sólidos, já as fotografias seguiram 
a diretriz Meio Ambiente e Patri-
mônio Histórico e foram tiradas 
em Nova Pádua com o objetivo de 
divulgar as belezas naturais. A ativi-
dade é promovida pela Secretaria de 
Meio Ambiente em parceria com a 
Escola Luiz Gelain.

A Secretaria da Saúde promoveu 
duas atividades para capacitação 
dos profissionais. No final de se-
tembro, as equipes de enfermagem 
e médica e os motoristas de ambu-
lância participaram do encontro de 
atualização em primeiros socorros. 
Em outubro, o médico Jorge Eri 
Pereira Braga e o chefe da Unidade 
Sanitária Dom Henrique Gelain, 
Paulo André Paliosa, estiveram 

em Picada Café participando do 
Seminário de Intoxicação por Agro-
tóxicos, promovido pelo Centro 
Estadual de Vigilância em Saúde 
do Rio Grande do Sul. O encontro 
abordou temas como avaliação e 
classificação toxicológica, fatores 
determinantes de toxicidade, ce-
nário da exposição, estratégias de 
atuação, notificações e o papel do 
profissional da saúde. 

Seminário e oficina

Campanha de EPIs

Mostra Científica e Cultural
atrai a comunidade paduense
Estudantes da Escola Luiz Gelain também participaram de uma gincana

Evento teve a presença da comunidade escolar, pais e autoridades.

(PTC). Ao todo as turmas recolheram 
1,5 mil quilos de plásticos. As equipes 
vencedoras foram premiadas com 
medalhas no dia 21, quando ocorreu 
a apresentação da Mostra Científica 
e Cultural. 

De acordo com a diretora da 
escola, Benedita Galiotto Baroni, 
a Mostra, que foi coordenada pela 

professora Vivia Fabian Copelli, é 
a culminância de todo o trabalho 
desenvolvido durante o ano letivo. 
“Desde 2004 realizamos esse pro-
jeto, onde os estudantes apresentam 
seus trabalhos e pesquisas dos mais 
variados temas para a comunidade 
escolar, pais e autoridades”, explica 
a diretora.

Voto define Calendário Ecológico 2018

Desenhos e fotografias 
estão expostos no hall de 

entrada da prefeitura.

Orientações para produtores da Ceasa

Palestra reuniu produtores rurais para debater 
sobre boas práticas agropecuárias.
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A partir de 2018, Nova Pádua passará a contar com a 
coleta de lixo seletivo e orgânico. Neste mês, a Secreta-
ria de Agricultura e Meio Ambiente recebeu seis novas 
lixeiras com capacidade para mil litros cada, que foram 
obtidas devido a cobranças de multas ambientais. Com os 
equipamentos, a partir do próximo ano novos depósitos 
serão adquiridos para suprir a necessidade da coleta no 
Centro do município e iniciar a separação dos detritos. 

Um estudo está sendo desenvolvido para indicar os 
locais com maior descarte de resíduos para a instalação 
dos contêineres. “Até o final do ano iremos licitar todas 
as lixeiras necessárias e dar início à coleta. Essas lixeiras 
serão adquiridas por meio dos recursos do Fundo Mu-
nicipal do Meio Ambiente, oriundos de multas, taxas e 
licenciamentos ambientais realizados pelo município”, 
explica o prefeito, Ronaldo Boniatti.

O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) realiza o Censo 
Agropecuário 2017. Em Nova Pádua, 
o levantamento das propriedades rurais 
vai até fevereiro de 2018. Durante 
esses meses, o recenseador Rafael 
Menegat visitará 500 estabelecimentos 
agropecuários. Ele estará identificado 
com boné, uniforme e crachá do IBGE 
– caso os munícipes se deparem com 
pessoas sem esta identificação podem 
ligar para o telefone 0800.721.8181 

(ligação gratuita).
Residente no Travessão Curuzu e 

estudante de Engenharia Civil, Menegat 
recolhe informações sobre área, produ-
ção, características do pessoal ocupado, 
uso de agrotóxicos, entre outras. A co-
leta de dados é inteiramente digital e as 
operações monitoradas via internet. Os 
resultados do Censo devem ser divul-
gados no próximo ano e irão subsidiar 
a Pesquisa Nacional por Amostra dos 
Estabelecimentos Agropecuários.

O trânsito é uma das problemáticas mais preocupan-
tes dos tempos atuais, já que é responsável por ceifar 
milhares de vidas diariamente. Pensando em alertar 
sobre um trânsito mais consciente, o Lions Clube 
de Flores da Cunha realizou junto à Escola Estadual 
Luiz Gelain uma palestra sobre conscientização e 
cuidados, em virtude da Semana Nacional de Trânsito. 
O encontro, ocorrido no dia 18, foi ministrado pelo 
membro do Lions e vice-prefeito de Nova Pádua, 
Gelson Sonda, para os alunos do 3º ao 7º anos. Os 
estudantes receberam orientações e responderam a 
um questionário sobre comportamento e cuidados 
que fazem a diferença no trânsito.

O Conselho Municipal de De-
senvolvimento Agropecuário está 
com nova diretoria. O secretário da 
Agricultura e Meio Ambiente, Sa-
moel Smiderle, foi eleito presidente, 
tendo como vice Willian Heintze, da 
Emater-RS/Ascar. Eder Salvador é 
o secretário. No encontro também 
foi feita a prestação de contas de 
2017 da Secretaria da Agricultura, 

atualização dos projetos de incen-
tivo aos agricultores e apresentação 
das atividades desenvolvidas pela 
Emater. O Conselho é formado pelas 
secretarias da Agricultura, Adminis-
tração e Obras, Câmara de Vereado-
res de Nova Pádua, Paróquia Santo 
Antônio, Coopádua, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Emater e 
representantes das comunidades.

Nova diretoria

Município terá lixeiras seletivas
Equipamentos serão instalados na área central

Por enquanto, seis contêineres com 
capacidade de mil litros foram adquiridos.

A prefeitura alerta que a colocação das novas lixeiras 
poderá alterar a coleta de resíduos, que atualmente é re-
alizada três vezes por semana pela empresa Navegantes 
Limpeza Urbana, de Carlos Barbosa.

Fotos MAICoN PAN/PREFEItURA NP/DIVULGAÇÃo

Censo Agropecuário se estende até fevereiro

Rafael Menegat é o 
agente censitário em 

Nova Pádua.

Atividade em prol do trânsito

Vice-prefeito e membro do Lions Clube, Gelson 
Sonda apresentou palestra para os alunos. 


