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Para conhecer Nova 
Pádua de bicicleta

Que tal viajar sob duas ro-
das, passar pelas estradinhas 
de terra inacessíveis de carro 
e estar em contato com a na-
tureza e belas paisagens? Essa 
é a ideia quando um grupo 
organiza passeios pelo interior, 
a exemplo do que vai ocorrer 
em Nova Pádua no dia 3 de de-
zembro, na primeira edição do 
Bike Pádua Passeio Ciclístico. 
O evento é aberto para todas 
as categorias de participantes, 
dos simpatizantes aos profis-
sionais, e são oferecidas três 
opções de trajetos, do curto ao 
longo. As inscrições seguem 
até a próxima quarta-feira, dia 
29 de novembro.

Com o objetivo de incentivar 
a atividade física, o Bike Pádua 
é uma parceria do grupo Pedal 
Panka, de Nova Pádua, com a 
prefeitura. A ideia é levar vi-
sitantes e amantes do ciclismo 
para conhecerem as belezas 
naturais do município como 
trilhas, estradas secundárias, 
vinhedos, vinícolas, cachoeiras 
e o Rio das Antas. “Auxilia-
mos em outros pedais e neste 
ano resolvemos promover o 
nosso. Estamos esperando a 

participação de mais de 250 
ciclistas”, conta Cacio Me-
negat, um dos integrantes do 
Pedal Panka, grupo que hoje 
tem 15 integrantes e foi criado 
há cinco anos.

Os participantes poderão 
escolher entre o trajeto curto 
(15km), o médio (30km) e o 
longo (45km com trechos téc-
nicos). A pedalada começa às 
9h, com saída do Parque dos 
Peixes (Travessão Paredes) – os 
participantes devem chegar ao 
local a partir das 7h30min para 
a retirada dos kits (os primeiros 
250 inscritos ganham camiseta, 
vale chope ou suco e placa para 
a bike). As chegadas serão no 
mesmo ponto e estará disponí-
vel para os participantes uma 
estrutura com estacionamento, 
vestiários com área para banho, 
pontos de apoio com água e fru-
tas, carro de apoio, ambulância 
e seguro em caso de acidente.

O cadastro deve ser feito 
no site www.sprinta.com.br e 
custa R$ 40 por pessoa. No dia 
(até às 8h30min) a inscrição 
custará R$ 50. Outras informa-
ções do evento em facebook.
com – 1º Bike Pádua.

Passeio Ciclístico que pretende atrair ao município os
simpatizantes das ‘magrelas’ ocorrerá no dia 3 de dezembro

Trajetos no interior de Nova Pádua podem ser escolhidos 
de acordo com o preparo físico do participante, de 

caminhos curtos a trechos mais técnicos.

O atendimento aos turistas que visitam Nova 
Pádua e um dos seus principais pontos turísticos, 
o Belvedere Sonda, será melhorado. A prefeitura 
iniciou nesta semana as obras para a construção 
de novos banheiros públicos no espaço próximo 
à plataforma panorâmica. A licitação prevê de-
molição de paredes (os antigos não serão mais 
utilizados pelos visitantes) e a construção de três 
banheiros: feminino, masculino e um adaptado 
para cadeirantes, idosos e deficientes físicos.

O investimento é de R$ 76,3 mil, recursos 
próprios da prefeitura. A melhoria faz parte de 
um plano que visa a revitalização do Belvedere, 
prevendo maior acessibilidade, áreas de estar 
como um parque infantil e estacionamento 
pavimentado. Segundo a licitação, a empresa 
vencedora tem 90 dias para concluir as obras.

Banheiros 
novos no 
Belvedere 

Sonda

Três banheiros públicos serão construídos 
no Belvedere Sonda, sendo um deles com 
acessibilidade para cadeirantes e idosos.

Camila Baggio
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Os motoristas de Nova Pádua 
precisam ter atenção ao circular 
pela Avenida dos Imigrantes 
e pelo loteamento Baggio e se 
acostumarem com algumas alte-
rações nessas vias. Isso porque a 
prefeitura concluiu a instalação 
de duas faixas elevadas para a 
travessia de pedestres, as lom-
bofaixas, ambas na Avenida dos 
Imigrantes; e um quebra-molas 
na Rua Valentino Baggio, no 
loteamento Baggio, próximo à 
Escola Municipal Bôrtolo Bi-
garella.

Na Avenida, as lombofaixas 
ficam em frente às agências dos 
Correios e do Banrisul. Para 
o prefeito, Ronaldo Boniatti 
(PSDB), a instalação dos equipa-
mentos tem como objetivo inibir 
o excesso de velocidade nesses 
locais, além de oferecer maior 

segurança aos pedestres. “Temos 
um fluxo de veículos na Avenida 
e também próximo à escola que 
é contínuo, por isso resolvemos 
que era necessário intervir na 
velocidade que se aplicava pelos 
motoristas”, avalia.

A melhoria faz parte da estru-
turação de vias e pavimentações 
da área central do município. 
As ruas Regina Pilatti e Tarcísio 
Scur, no Centro; e Vitório Man-
tovani, no loteamento Baggio; 
foram concluídas – nesta última 
ainda será realizada a sinali-
zação horizontal e vertical –, 
assim como a recuperação da 
Rua Padre Antônio Alessi, no 
loteamento Pádova (nesta área 
também é feita a pintura dos 
meios-fios). O próximo passo 
será a instalação de faixas de 
segurança.

Emissão do 
Cartão do Idoso

A partir de janeiro do próximo 
ano as vagas de estacionamento do 
Centro de Nova Pádua terão espaços 
reservados para idosos, deficientes 
e pessoas com mobilidade reduzida. 
Foi aprovado no final de outubro, na 
Câmara de Vereadores, o projeto de 
lei encaminhado pelo Executivo que 
dispõe sobre a reserva de vagas nos 
estacionamentos públicos e priva-
dos. Com isso, paduenses acima de 
60 anos poderão ir até a prefeitura 
para a emissão do Cartão do Idoso, 
o qual será oferecido a partir de 
janeiro de 2018 (os documentos 
necessários serão divulgados mais 
adiante) e será válido também em 
outras cidades. O secretário de 
Administração e Fazenda, Pedro 
Quintanilha, explica que por en-
quanto a fase é de mapeamento dos 
locais para sinalização das vagas. 
Informações na prefeitura pelo 
telefone 3296.1600.

Transporte para
a Tecnovitis

Entre os dias 6 e 8 de dezem-
bro a cidade de Bento Gonçal-
ves sedia a 2ª Tecnovitis – Feira 
de Tecnologia para a Viticultura. 
A Secretaria de Agricultura de 
Nova Pádua disponibilizará 
transporte para os produtores 
interessados em visitar o even-
to no dia 7 – os produtores 
precisam reservar a vaga até a 
próxima quarta-feira, dia 29, 
pelo telefone 3296.1600, com 
o secretário Samoel Smiderle 
(vagas limitadas). A Tecnovitis 
apresenta técnicas, equipamen-
tos e produtos ligados à viti-
cultura, reunindo produtores, 
fornecedores e profissionais da 
cadeia produtiva da uva. No 
dia 7 a programação paralela 
terá um seminário que abordará 
as boas práticas na viticultura 
(confira a programação comple-
ta em www.tecnovitis.com.br).

Um objetivo alcançado, a admi-
nistração pública de Nova Pádua 
inaugura neste sábado, dia 25, a 
obra que fecha a meta de 100% 
de asfaltamento até as comuni-
dades do interior do município. 
O Travessão Cerro Grande foi o 
último a receber a melhoria e terá 
neste sábado a inauguração da 
via com início às 10h30min com 

missa na igreja da comunidade. 
No total, foram pavimentados 
705 metros. A obra foi executada 
pela Secretaria de Obras, Serviços 
Públicos, Viação e Trânsito e a 
empresa Prosul Empreendimen-
tos e Construções. Com inves-
timento próprio da prefeitura, a 
obra custou R$ 340 mil. Após a 
inauguração, haverá almoço por 

adesão no salão comunitário.
Em outra comunidade, uma 

nova obra é iniciada. No Tra-
vessão Paredes, o poder público 
pavimenta a estrada que segue 
para o Travessão Alfredo Chaves, 
no limite com Flores da Cunha. 
Inicialmente as equipes trabalham 
no alargamento e preparação da 
via para receber o asfalto até que 

a licitação seja concluída. Serão 
pavimentados 903 metros onde 
serão investidos cerca de R$ 
571 mil, sendo R$ 243,7 mil do 
Ministério do Turismo, por meio 
de uma emenda parlamentar do 
deputado federal Mauro Pereira 
(PMDB), e o restante com re-
cursos da prefeitura. A obra terá 
andamento assim que a emenda 

for liberada.
No trecho, a largura da via será 

maior do que as demais, de 6,5 
metros, assim como a espessura 
e base do asfalto. As medidas 
são um requisito exigido pelo 
Ministério do Turismo e também 
vão de encontro ao elevado fluxo 
de veículos pesados que trafegam 
pelo local.

Pavimentações são concluídas e iniciadas
No Travessão Cerro Grande a inauguração ocorre neste sábado e no Paredes a via começa a receber melhorias

A comunidade do Paredes está em obras no sentido 
Travessão Alfredo Chaves, no limite com Flores da Cunha.

Lombofaixas estão instaladas na Avenida dos Imigrantes, 
em frente às agências dos Correios e do Banrisul.

Lombofaixas e quebra-molas 
são instalados no Centro
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Travessão Cerro Grande terá inauguração da 
pavimentação às 10h30min deste sábado, dia 25.
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Alunos, pais e familia-
res participaram no final de 
outubro da primeira edição 
do Piquenique da Família, 
realizado na Praça da Matriz 
com a comunidade escolar 
da Escola Municipal Bôrto-
lo Bigarella e também das 

turmas do 1º ao 4º ano da 
Escola Estadual Luiz Gelain. 
Durante a tarde, as crianças 
se divertiram no parque in-
fantil, com palhaços e escul-
turas de balões, entre outras 
brincadeiras, além de música 
ao vivo. 

Resultados do concurso público
Os mais de mil candidatos que participaram do con-

curso público de Nova Pádua podem consultar as notas e 
o gabarito oficial das provas teórico-objetivas no site da 
Prefeitura de Nova Pádua (www.novapadua.rs.gov.br) ou 
da empresa Legalle Concursos (www.legalleconcursos.
com.br), responsável pelo processo. Para aqueles cargos 
em que a prova prática era necessária – ocorreram no 
dia 19 –, a publicação das notas preliminares e de títulos 
deve ocorrer até a segunda-feira, dia 27. Após a data, é 
aberto o prazo para recurso das notas preliminares das 
provas práticas de títulos, fase que segue até o dia 30. 
No dia 5 de dezembro deve ocorrer a homologação dos 
resultados, e os candidatos aprovados no processo estarão 
aptos para a contratação. Foram oferecidos 22 cargos nos 
níveis superior, médio, técnico e fundamental, todos para 
a formação de cadastro de reserva. Outras informações 
pelo telefone 3296.1600.

Praça com wifi
Integrando o projeto que torna Nova 

Pádua mais atuante quando o assunto é 
internet, está disponível nas praças da 
Matriz e Dom Júlio Scardovelli um sinal 
wifi de internet gratuita para paduenses e 
visitantes. Para ter acesso aos dados, os 
usuários precisam acessar a fanpage da 
prefeitura no facebook (facebook.com/
prefeituranovapaduars), preencher um 
cadastro e criar uma senha. A novidade 
faz parte de um projeto que contempla 
ainda as câmeras de videomonitoramento 
e a ação Turista Virtual, que mostrará ao 
vivo no site da prefeitura alguns pontos 
turísticos – este projeto passa por ajustes 
e, por enquanto, não está disponível.

A 15ª Estante de Livros – Odis-
seia do Conhecimento ganhou 
leitores fora de Flores da Cunha. 
É a vez dos alunos da Escola Es-
tadual Luiz Gelain contarem com 
uma opção de leitura interativa, 
onde os livros podem ser retirados 
e também doados. A inauguração 
do projeto em Nova Pádua ocor-
reu no dia 6 de novembro para 
os alunos do turno da manhã e 
visa incorporar cada vez mais as 
atividades que envolvem a leitura 
no contexto escolar.

O projeto Estante de Livros 
foi criado pelos florenses Maico 
Ferraz de Lima, Carlos Eduardo 
Heberle, Casper Veadrigo Borges, 
Elias Carpeggiani, Franco Gia-
comelli Ferrão, Jonatas Costa e 
André Costa, além de voluntários. 
“Por onde o grupo passa, o projeto 
é sempre bem recebido e a admi-
ração dos professores e diretores 
vale como combustível para que 
o grupo continue trabalhando em 
prol do incentivo à educação e a 
todas as ferramentas que facilitem 
e fomentem o acesso à leitura e a 

Piquenique da Família

Atividade integrou pais e alunos no 
Centro de Nova Pádua.

Incentivo à leitura na
Escola Luiz Gelain

Projeto ‘Estante de Livros – Odisseia do Conhecimento’ possibilita 
aos estudantes retirar e doar publicações nos mais variados estilos

Estante 
Odisseia do 

Conhecimento 
está 

disponível à 
comunidade 

escolar da 
Escola Luiz 

Gelain.

busca pelo conhecimento”, valo-
riza o paduense Rodrigo Boscato, 
que também integra o grupo.

A proposta
A Estante de Livros surgiu em 

2015 por meio de um grupo de 
amigos que se reuniam para ler. 
Escolhiam um título por mês, 
debatiam sobre o que tinham 
lido, tentando absorver pontos 
de vista diferentes. Dessa forma, 

percebendo que a literatura esta-
va mudando suas vidas, surgiu a 
ideia de proporcionar a mesma 
experiência para outras pessoas, 
mas para isto eram necessários 
livros, e uma vitrine para expô-
-los. A vontade de disseminar 
conhecimento por meio de lite-
ratura aliada ao desenvolvimento 
da filantropia, desejo de todos 
do grupo, fez com que nascesse 
o projeto. 
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Uma atividade que integrou o Encon-
tro Municipal da Mulher, promovido 
pelo escritório municipal da Emater-RS/
Ascar, prefeitura e Conselho Municipal 
da Mulher, a palestra-show do padre 
Ezequiel Dal Pozzo reuniu, no dia 25 de 
outubro, paduenses para um momento de 
reflexão relacionado à família, fé e rela-
cionamentos. O evento ocorreu no CTG 
Laço Italiano e reuniu em torno de 150 
mulheres. Dal Pozzo é padre na Diocese 
de Caxias do Sul, cantor e compositor. 
Lançou seis CDs e um DVD, ganhando 
notoriedade nacional. A coordenação 
do evento foi da extensionista Anísia 
Cassola, da Emater de Nova Pádua.

Black Killers ou
Santo Antônio?

Após três meses de disputa, na 
noite de hoje, 24 de novembro, 
Black Killers e Santo Antônio 
decidem o Citadino de Futsal 
de Nova Pádua. Na semifinal, o 
Black Killers eliminou o atual 
campeão HSF na cobrança de 
pênaltis depois do empate em 5 
x 5 no tempo normal. A equipe 
do Santo Antônio derrotou o 
GudPlei por 9 x 6 e chega a sua 
primeira final.

‘Faro de gol’
dos artilheiros

A presença de um artilheiro em 
quadra pode fazer toda a diferen-
ça numa decisão. Nathan Mene-
gat e Ricardo Martello alimentam 
a esperança de gols dos finalistas. 
Nathan marcou 39 dos 102 gols 
do Black Killers. Ricardo balan-
çou as redes 24 vezes, dos 64 gols 
marcados pelo Santo Antônio.

1º Bike Pádua
Nova Pádua sediará no dia 3 

de dezembro o 1º Bike Pádua 
Passeio Ciclístico. As inscrições 
antecipadas, a R$ 40, seguem 
até o dia 29 de novembro no site 
www.sprinta.com.br. No dia do 
evento, até as 8h30min, o valor 
será de R$ 50. Os participantes 
poderão escolher entre o percurso 
curto (15km), médio (30km) ou 
longo (45km). O evento é uma 
promoção da prefeitura e do gru-
po Pedal Panka, de Nova Pádua.

Campeões pelo 
Alfredão

No dia 18, a equipe do Alfredão 
Camp Nei conquistou o título 
do Futebol de Campo Juniores 
de Flores da Cunha. Do elenco, 
destaque para os paduenses Guto 
Sonda, Maico Morandi, Jhonatan 
Sperotto, Elias Sonda e Jeferson 
Lanzarini.

Festa
A Capela do Travessão 

Divisa realizará sua festa 
em honra a Santa Bárbara 
e Santa Lúcia nos dias 8 e 
10 de dezembro. A progra-
mação conta com missa às 
20h30min de sexta-feira, 
dia 8, seguida de jantar 
com menarosto no salão da 
comunidade. No domingo, 
dia 10, às 10h30min, missa 
e, ao meio-dia, almoço co-
lonial italiano. Festeiros: 
Rui e Anita Vanzin, Milto e 
Janete Debon e Olir e Kátia 
Menegat.

A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Pá-
dua participou no dia 7 de novembro de uma reunião com 
representantes de Farroupilha com o objetivo de oficializar 
um Termo de Cooperação para realização de cirurgias or-
topédicas, ginecológicas e oftalmológicas. No encontro, o 
secretário Rafael Martello, acompanhado do chefe da Uni-
dade Sanitária, Paulo Andre Paliosa, indicaram a realização 
de um mutirão de cirurgias com recursos estaduais, bem 
como avaliaram o fluxo e as datas de início das operações 
de média complexidade a serem realizadas no Hospital São 
Carlos, em Farroupilha.

De acordo com Martello, o objetivo é aumentar a realiza-
ção desses procedimentos, diminuindo a fila de espera. No 
encontro, participaram a secretária de Saúde farroupilhense, 
Rosane da Rosa; a secretária adjunta Clarice Baú Porto; 
e a responsável pelo setor de Regulação, Rejane Calloni.

No dia 14 de novembro a Secretaria de Saúde participou 
ainda da reunião da Comissão Intergestora Regional (Cir) 
das macrorregiões Serra e Uva e Vale, em Nova Prata. 
O encontro reuniu representantes dos 49 municípios que 
compõem a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (5ª CRS). 

pan.maicon@hotmail.com

Piccolo 
Esportivo
Maicon Pan

Parceria visa diminuir espera por cirurgias
Procedimentos de média complexidade são encaminhados por
meio de convênio com o Hospital São Carlos, em Farroupilha

O secretário da Saúde, Rafael Martello, foi a Farroupilha acompanhado do 
chefe da Unidade Sanitária, Paulo Andre Paliosa.

A próxima reunião da Cir Uva e Vale será no dia 30, em Alto Feliz – o en-
cerramento do ano ocorre no dia 5 de dezembro, em Gramado.
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Participação
Social

Encontro com o religioso ocorreu dentro da 
programação do Outubro Rosa.

Palestra com padre Ezequiel 
Dal Pozzo reúne 150 pessoas


