
Prefeito avalia o primeiro 
ano do mandato 
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Belvedere Sonda ganhará 
estacionamento

Um dos pontos mais belos da Serra Gaúcha, com vista 
para a barragem Castro Alves e o Rio das Antas, ganhará 
melhorias nos próximos meses. O Belvedere Sonda pas-
sará por uma série de reformas que visam aperfeiçoar o 
atendimento a turistas e visitantes. O investimento inte-
gra um projeto de revitalização do espaço, que tem por 
objetivo tornar o local uma referência turística. 

A primeira etapa do plano está em andamento, com a 
construção de novos banheiros públicos na área próxima 
à plataforma panorâmica. As obras estão 70% conclu-
ídas. A fase atual, com abertura da licitação no dia 15 
de dezembro, prevê a construção da área externa do 
Belvedere, com pátio, estacionamento e áreas de lazer. 
O projeto contempla 90 vagas para veículos, 20 vagas 
para motocicletas e mais um bicicletário, além da parte 
hidráulica, elétrica e sinalização horizontal e vertical. 
“Hoje o Belvedere Sonda e seu entorno recebem muitos 
visitantes em virtude do restaurante e queremos que estas 
pessoas tenham mais opção de permanecer ali com uma 
boa estrutura, pois atualmente não existe nenhum lugar 

para se sentar”, pontua o prefeito paduense, Ronaldo 
Boniatti.

As obras de construção da área externa devem iniciar 
em janeiro com previsão de inauguração em abril. O 
investimento para essa fase é de R$ 320 mil. Posterior-
mente, o plano de revitalização prevê a construção de 
um playground, espaço de convivência, quiosque e mo-
biliário urbano, além de reformas no prédio e parcerias 
com entidades para realização de passeios turísticos e de 
aventura. “Queremos impulsionar o turismo e melhorar 
a receptividade. Paralelamente à construção, iremos 
reformar a parte de baixo do restaurante onde se situa 
a plataforma e o bar”, diz Boniatti. O projeto da área 
externa foi elaborado pelo Departamento de Arquitetura 
e Engenharia da prefeitura.

O Belvedere Sonda possui uma plataforma de 450 me-
tros de altura de onde é possível avistar o Rio das Antas, 
o lago da barragem Castro Alves, a travessia da balsa e o 
Cachoeirão. Sua estrutura conta com um restaurante pa-
norâmico que atende aos finais de semana e com reservas.

Um dos projetos 
implantados 

pelo prefeito foi 
o cercamento 

eletrônico.

Obras que devem iniciar em janeiro visam aperfeiçoar a receptividade de visitantes e turistas

Em entrevista, Ronaldo Boniatti fala das obras 
realizadas e do que espera para 2018. Página 3
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A Escola de Educação In-
fantil Bôrtolo Bigarella, no 
loteamento Jorge Baggio, passa 
por reformas. A instituição 
recebe obras de impermeabili-
zação das paredes do subsolo 
e troca de tubulação. Segundo 
o prefeito, Ronaldo Boniatti, 
há algum tempo o subsolo da 
escola, onde são realizadas 

atividades de recreação e lazer, 
tem sofrido com infiltrações, 
o que possibilita em algumas 
ocasiões alagamento e umida-
de. “Com esses transtornos os 
alunos ficam impossibilitados 
de utilizarem a área, por isso 
estamos realizando as obras 
de escoamento e drenagem da 
água”, destaca.

Na primeira etapa da re-
forma, a escola teve obras no 
rejunte dos tijolos e posterior-
mente será realizada a pintura 
geral do prédio. As reformas 
visam um melhor atendimento 
para o ano letivo de 2018. Atu-
almente, a instituição atende 50 
alunos com idades entre três e 
cinco anos. 

A Escola Infantil Paradiso dei Bambini 
– Professor Idalino Vailatti passa a atender 
os alunos de zero a três anos a partir do 
dia 19 de fevereiro de 2018. A princípio, a 
creche atenderá em turno integral e parcial. 
O horário integral será das 7h30min até às 
18h. Haverá turmas de berçário, maternal 
e jardim nos dois turnos. Conforme a se-

cretária de Educação, Mônica Corso Pan, 
a unidade iniciará o atendimento com 35 
alunos, tendo um professor e um monitor 
para cada turma. 

A creche municipal foi inaugurada em 
dezembro de 2016 e tem capacidade para 
atender a 120 crianças de zero a três anos. 
O espaço de 628m² conta com hall de en-

trada, sala de administração, dois berçários 
com solário, quatro salas de maternal com 
fraldário, banheiros, refeitório, cozinha, 
área de serviço, vestiários e parque infantil. 
O investimento foi de R$ 1,2 milhão com 
recursos próprios do município. A creche 
fica no loteamento Baggio, ao lado da Esco-
la de Educação Infantil Bôrtolo Bigarella.

A Escola de Educação Infantil Bôrtolo Bigarella 
realizou no dia 9 de dezembro o encerramento do 
ano letivo. O evento reuniu 250 pessoas no salão pa-
roquial de Nova Pádua e marcou a despedida de 17 
alunos do pré 2, quando estes foram homenageados 
pela finalização dos estudos na educação infantil.

Durante o encerramento, ocorreram apresenta-
ções do projeto Espalhe Amor Por Onde Você For, 
o qual foi trabalhado durante todo este ano e teve 
por objetivo mostrar que amar não é aceitar tudo, 
mas também é ser capaz de dizer não. Participaram 
da cerimônia pais, autoridades, familiares, alunos e 
docentes da instituição.

Reformas seguem na 
Escola Bôrtolo Bigarella

Instituição passa por mudanças para receber 
os alunos no início do ano letivo de 2018

Obras contemplam impermeabilização 
das paredes do subsolo e troca 

de tubulação.

RONALDO BONIATTI/PREFEITURA NP/DIVULGAÇÃO

Creche inicia atividades em fevereiro

Ano letivo encerrado

Apresentação dos estudantes 
marcou a confraternização.
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Após um ano de muito trabalho e com 
várias expectativas depois de uma eleição 
histórica que reuniu adversários políticos 
numa candidatura única, o prefeito de Nova 
Pádua, Ronaldo Boniatti (PSDB), encerra 
o ano de 2017 com a sensação de dever 
cumprido. Ao assumir a administração no 
dia 1º de janeiro pela primeira vez como 
prefeito e já com a experiência de ter sido 
vice-prefeito por oito anos e também atuado 
como secretário municipal, Boniatti deu 
início a novos projetos sem perder o foco 
no trabalho que vinha sendo desenvolvido. 
A expectativa inicial, que geraria ansiedade 
em como seria governar com partidos polí-
ticos opostos, foi superada de imediato e a 
avaliação final é de que “o primeiro ano de 
mandato foi bastante positivo”.

Muitas obras foram realizadas, a prefeitura 
atingiu a marca de 100% de pavimentação 
até as comunidades do interior e deu início a 
projetos importantes, como o recadastramen-
to imobiliário. Com um orçamento estável 
e apresentando um superávit nas contas 
municipais, Boniatti tem grandes planos para 
serem desenvolvidos no próximo ano, como 
a reformulação da Avenida dos Imigrantes e 
da praça central, bem como a realização do 
Fórum Municipal da Agricultura.

Orgulhoso e ciente dos trabalhos realizados 
até aqui, o prefeito concedeu uma entrevista 
ao Jornal O Paduense nesta semana, onde 
analisa o primeiro ano, fala sobre o orçamen-
to municipal e os desafios para 2018. Confira 
os principais trechos da conversa.

O Paduense: Como o senhor avalia o 
primeiro ano de mandato?

Ronaldo Boniatti: Esse foi um mandato 
em que tivemos uma eleição diferente das 
anteriores, com uma coligação mais ampla 
e que oposição e situação se tornaram go-
verno juntas. Por causa disso, se criou uma 
expectativa muito grande, principalmente de 
minha parte, de como seria o governo. E no 
andamento dos trabalhos pude perceber que 
as expectativas foram superadas. Está sendo 
bem melhor do que eu esperava. Foi um 
ano bem positivo do ponto de vista político-
-administrativo, que era uma das questões 
que eu tinha mais receio, de como gerenciar. 
Internamente está funcionando tudo muito 
bem. Hoje, dentro da administração, se pensa 
em fazer o melhor, independente de partido 
político. Nesse ponto estou muito feliz. E as 
obras e realizações também foram além das 
expectativas. 

O Paduense: Quais foram os princi-
pais investimentos neste ano? Faltou 
encaminhar algo?

Boniatti: Nós tivemos uma série de 
obras para um primeiro mandato muito 
interessante, porque geralmente se espera 
mais no segundo ano, já que no primeiro 
ano há mais uma estruturação. E nós já ini-
ciamos com obras. Tivemos um superávit 
da gestão anterior, na qual eu participava 
também como vice-prefeito, e foi inicial-

“Fomos além das expectativas que tínhamos”
Prefeito Ronaldo Boniatti avalia seu trabalho à frente da administração e projeta os planos para o próximo ano

Danúbia Otobelli
danubia@jornaloflorense.com.br

Prefeito Ronaldo Boniatti planeja os projetos para os próximos anos.

mente utilizado para suprir materiais, como 
cascalho, combustível, medicamentos e 
outras licitações. Então, esse superávit 
foi 80% utilizado para iniciar o governo. 
Fizemos cadastramento de duas obras no 
Ministério do Turismo,  que foi  os mais 
de 1km da estrada do Accioli e os 900m da 
estrada do Paredes no sentido a Flores; em 
seguida tivemos a realização dos 25 anos do 
município; realizamos a abertura da estrada 
do Belvedere Sonda no sentido Leonel em 
1km; iniciamos a abertura da estrada que 
vai em direção ao Travessão Bonito, que 
esse é um dos trechos mais complicados 
em termos de trabalho de máquinas devido 
às condições da estrada com barrancos, 
pedras, postes e construção de uma ponte 
nova. A abertura dessa estrada já está bem 
adiantada. Inauguramos os asfaltos do Tra-
vessão Curuzu, do Belvedere Sonda em dire-
ção ao Leonel, e do Travessão Cerro Grande. 
Neste último, atingimos a marca de 100% das 
comunidades com acesso asfáltico. Esse foi 
um marco que conseguimos. Tivemos obras 
de asfaltamento de ruas na área central do 
município e nessas vias também fizemos 
toda a tubulação. Iniciamos as obras de novos 
banheiros no Belvedere Sonda. Adquirimos 
uma retroescavadeira, uma pá-carregadeira, 
três veículos, sendo dois para a saúde e um 
para educação. Realizamos o projeto do 
cercamento eletrônico com a instalação das 
câmeras e colocamos lombofaixas na área 
central, que era uma reivindicação antiga. 
Realizamos o concurso público. Estamos 
com obras na Escola Bôrtolo Bigarella com 
toda a parte de drenagem. Realizamos a ter-
raplanagem para construção de dois aviários. 
E temos ainda toda a parte de manutenção 
com 100% dos agricultores atendidos com 
seus pedidos. Tivemos um grande trabalho no 

recadastramento imobiliário do município e 
colocamos todas as construções com o mapa 
georreferenciado e atualizamos todos os ca-
dastros. Foi um trabalho grande que tivemos 
de fazer porque o Tribunal de Contas apontou 
isso em anos anteriores. Neste ano, tivemos 
que adiar a realização do recadastramento 
geral do posto de saúde, porque estamos 
planejando adotar um Cartão Cidadão com 
todos os dados da pessoa. Era para ter sido 
implantado nesse ano, mas tivemos proble-
mas nos repasses de saúde do Governo e em 
convênios, como o do Hospital São Carlos, 
que é nossa referência em traumatologia, e 
isso nos atrasou. Tivemos a renovação de con-
vênio com o Hospital Fátima e também com 
especialidades. Mas queremos fazer isso em 
2018 e também empregar algumas medidas 
do Plano Municipal da Saúde. 

O Paduense: Como a prefeitura ter-
mina o ano em relação ao orçamento? 
Ficou dentro do previsto?

Boniatti: Queremos terminar o ano com 
um superávit maior do que aquele que 
pegamos a administração, que era de R$ 
1 milhão. Estamos tentando, agora com 
os últimos números apurados, finalizar 
com o superávit de mais de R$ 1 milhão 
em caixa. Esse valor será colocado no 
orçamento para obras do segundo ano de 
mandato. Nosso orçamento ficou dentro do 
previsto. Tivemos algumas baixas, como 
cerca de R$ 250 mil da indenização por 
área alagada referente à barragem Castro 
Alves. Todo ano a gente recebe, em virtude 
da produção de energia, uma média de R$ 
600 mil e, neste ano, está em torno de R$ 
300 mil, o que resultou nesse déficit. As 
receitas também tiveram uma baixa de 
R$ 300 mil, que foram superadas com as 

emendas parlamentares. Trabalhamos muito 
com pé no chão, não prevíamos aumento e foi 
o que se concretizou. Não tivemos grandes 
baixas e nem altas, ficou estabilizado. 

O Paduense: A creche municipal começa 
a atender em 2018. O que isso representa 
para a educação de Nova Pádua?

Boniatti: É um avanço importante para 
Nova Pádua porque vai além da questão edu-
cacional e pedagógica, mas também uma evo-
lução social  e econômica, porque as mães po-
derão ir trabalhar deixando os filhos na creche 
e antes isso era mais difícil. Muitas mulheres 
até não iniciavam o trabalho por essa questão. 
A creche é bastante importante para a quali-
dade de vida e também para o município, que 
pretende, no futuro, atrair novos investimentos 
e empresas. Por isso, tem que oferecer esse 
serviço de atendimento de crianças de zero a 
três anos, pois isso é indispensável para um 
município que  projeta crescimento. Embora 
isso acarrete num aumento do percentual da 
folha de pagamento, que nós sempre tentamos 
segurar muito enxuto, mas é inevitável. Temos 
que contratar, já fizemos o concurso e em fe-
vereiro de 2018 a creche estará funcionando. 
Nessa questão da educação, no próximo ano 
ainda queremos intensificar os trabalhos sobre 
a municipalização do ensino fundamental. 

O Paduense: O que se pode esperar para 
Nova Pádua em 2018?

Boniatti: Para 2018 continuaremos com 
as obras asfálticas no interior, com novos 
projetos de pavimentação. Temos também 
uma grande evolução na área central, quando 
vamos revitalizar toda a Avenida dos Imigran-
tes e a praça central. Vamos construiur a bi-
blioteca pública, o arquivo histórico e investir 
na área turística. Em 2018, queremos fazer 
uma reformulação de leis, principalmente 
na área da agricultura, precisamos atualizá-
-las. Vamos realizar o Fórum Municipal da 
Agricultura, onde serão debatidas todas as 
leis que subsidiam o setor agrícola e discutir 
qual o norte da agricultura de Nova Pádua. Em 
cima desses pontos, iremos estabelecer novas 
leis e subsídios. Outra questão é formar uma 
entidade agrícola jovem. Temos uma briga 
grande pela municipalização da VRS-814 e, 
concretizado isso, queremos reformular um 
projeto diferente até o loteamento Baggio, 
com investimento em acostamento, calçadas, 
enfim, melhorar essa entrada do município. Na 
saúde, temos o recadastramento para realizar e 
também uma eficiência maior dos serviços. Na 
educação, vamos iniciar com um bom trabalho 
na creche, queremos avançar com a municipa-
lização do ensino fundamental e com novos 
projetos para os jovens. Vamos implantar a 
coleta do lixo seletivo. Nos próximos anos 
trabalharemos a questão do IPTU de como 
irá ficar, porque hoje temos um problema 
apontado pelo Tribunal de Contas que temos 
de resolver. Neste ano, fizemos a parte inicial, 
no próximo ano vai ser estudada toda a parte 
de avaliações, para que em 2019 haja uma 
nova cobrança de IPTU. Em março vamos 
passar nas comunidades para uma prestação 
de contas e dialogar com a população. Enfim, 
como é possível perceber, temos bastante 
trabalho pela frente.
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O município de Nova Pádua é 
destaque na produção de frangos 
e codornas. Em 2015, de acordo 
com dados da Fundação de Eco-
nomia e Estatística (FEE-RS), 
foram criadas mais de 900,5 mil 
cabeças. E para que a produção 
continue forte no município, foi 
sancionada em 2007 a lei que 
institui o Programa de Incentivo 
ao Desenvolvimento Avícola 
(Pida). A essência é auxiliar e 
incentivar a ampliação e im-
plantação de novas áreas com o 
fornecimento de terraplanagem, 
cobertura, telas, areia e brita. 

Com apoio desse projeto, fo-

ram finalizadas as obras de ter-
raplanagem para a construção de 
dois aviários no Travessão Pare-
des. O avicultor Ademir Fabian, 
que já possui duas unidades, está 
investindo na produção com a 
construção de mais dois espaços. 
Com o término da terraplanagem 
se iniciarão as obras de edifica-
ção das estruturas. Conforme 
Fabian, a estimativa é de que em 
seis meses os dois aviários este-
jam finalizados. A terraplanagem 
tem 140m de comprimento por 
35m de largura. Os aviários terão 
capacidade para abrigar entre 80 
mil e 85 mil aves por lote.

De acordo com o secretário da 
Agricultura, Samoel Smiderle, 
desde a criação do Pida, 44 avi-
cultores utilizaram o benefício, 
sendo 22 para reformas e 22 para 
a construção de novos aviários. 
Desde 2009, Nova Pádua teve o 
acréscimo de mais de 180 mil 
cabeças de aves. Para ser incluso 
no programa, o produtor deve 
procurar a Secretaria da Agri-
cultura, onde são concedidas 
as licenças, os documentos e os 
projetos. 

Os 705m de asfalto do Travessão 
Cerro Grande foram entregues à 
comunidade no dia 25 de novembro 
e representaram a meta consolidada 
da prefeitura em atingir 100% de 
pavimentação até as comunidades do 
interior. A solenidade de inauguração 
teve uma missa na igreja da comuni-
dade, bênção do padre Mario Pasqual 
e descerramento da placa inaugural. 

Após a solenidade ocorreu um almoço 
de confraternização. 

O prefeito Ronaldo Boniatti desta-
cou que mesmo a comunidade do Cer-
ro Grande sendo pequena, com apenas 
cinco famílias, é merecedora da obra 
devido ao trabalho e aos produtos 
ali cultivados. “Esse asfalto também 
beneficiará o turismo tento em vista 
que essa comunidade é repleta de 

belezas naturais, além de ter a igreja 
mais antiga do município e que será 
restaurada em breve”, disse Boniatti.

Participaram da inauguração o vice-
-prefeito Gelson Sonda, o presidente 
da Câmara de Vereadores Leo Sonda, 
vereadores, secretários municipais e 
moradores da comunidade. A obra 
custou R$ 340 mil, investimento 
próprio da prefeitura.

O projeto Paisagismo Rural encerrou no dia 22 de 
novembro as atividades de 2017. Realizada numa par-
ceria entre a Emater-RS/Ascar e Prefeitura de Nova 
Pádua, a ação teve início em maio com a promoção 
de uma palestra sobre orquídeas. Durante sete meses 
foram realizados dois mutirões para revitalização de 
jardins nas propriedades de duas moradoras de Nova 
Pádua e visita ao município de Imigrante. “Muitas 
famílias estão inovando no embelezamento de suas 
residências em virtude da transformação feita durante 
os mutirões”, pontua a extensionista da Emater Anisia 
Cassola. O encerramento, realizado na sede do Centro 
de Tradições Gaúchas (CTG) Laço Italiano, contou 
com a presença de 40 participantes e apresentou 
uma programação prévia para as atividades a serem 
realizadas em 2018. 

Terraplanagem para construção de aviários
Obras com subsídio da prefeitura integram o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Avícola (Pida)

Obras de terraplanagem 
servirão para construção 

de dois aviários.
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Asfalto do Cerro Grande é inaugurado

Autoridades municipais e comunidade descerraram a fita inaugural.

Grupo Paisagismo Rural

Encerramento das 
atividades ocorreu na sede 

do CTG Laço Italiano.
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Depois da votação dos me-
lhores desenhos e fotografias 
feitos por estudantes e servidores 
municipais, foi elaborado e dis-
tribuído à população paduense o 
Calendário Ecológico 2018.  Os 
desenhos feitos pelos alunos do 
6º ao 9º ano da Escola Estadual 
Luiz Gelain e as fotografias de 

estudantes e servidores munici-
pais compuseram o material. Os 
participantes selecionados rece-
beram como premiação cadernos 
e pen drives. 

Ao todo, são três tipos de ca-
lendários para atender três cate-
gorias. Os desenhos com base no 
tema Resíduos Sólidos primaram 

pela apresentação de resíduos 
com a indicação se são ou não 
recicláveis, assim, quem receber 
o calendário poderá ser informa-
do quanto à separação. As foto-
grafias seguiram a diretriz Meio 
Ambiente e Patrimônio Histórico 
e foram captadas em Nova Pádua 
com o objetivo de divulgar as 

belezas naturais. Os calendários e 
os prêmios foram adquiridos com 
recursos do Fundo Municipal de 
Meio Ambiente, por meio de re-
cursos do pagamento de licenças 
e multas ambientais. A atividade 
foi promovida pela Secretaria de 
Meio Ambiente em parceria com 
a Escola Luiz Gelain.

Categoria I – Desenhos (6º e 7º anos do 
ensino fundamental)

Janeiro: Eduarda Baggio
Fevereiro: Sabrina S. Almeida
Março: Vanessa Debon
Abril: Leonardo Morandi
Maio: Darlan Andrei Lusa
Junho: Kailane Fernandes Schmitz
Julho: Derlise Pilatti
Agosto: Iara Dias Gomes
Setembro: Paola Tonet
Outubro: Adrieli Fassbinder
Novembro: Kalyane Bernardi
Dezembro: Maurício K. Testa

Categoria II – Desenhos (8º e 9º anos do 
ensino fundamental)

Janeiro: Lara Ribeiro
Fevereiro: Elias Boniatti
Março: Eduarda Boniatti
Abril: Érika Scariot Bernardi
Maio: Nicolas Tonet
Junho: Michele Bernardi Izeria
Julho: Juliana B. Smiderle
Agosto: Giovani Debon
Setembro: Taiza Ferreira Schussler
Outubro: Jean Debon
Novembro: Ana Luiza Koch Dutra
Dezembro: Kelly Tatto

Categoria III – Fotografias (ensino mé-
dio e servidores públicos)

Janeiro: Deonir Sonda 
Fevereiro: Jessica Concolato
Março: Deonir Sonda
Abril: Gilnei Bianchin Gonçalves
Maio: Ezequiel Carminatti
Junho: Vera Lucia Tatto Pan
Julho: Tainá Toscan
Agosto: Vinícius Salvador
Setembro: Sidnei Debon
Outubro: Greice F. Simionato
Novembro: Deonir Sonda
Dezembro: Escola Estadual Luiz Gelain

4 mil alevinos
são entregues

A Secretaria da Agricul-
tura e a Emater-RS/Ascar 
de Nova Pádua realizaram 
a entrega de 4 mil alevinos 
a agricultores do município. 
Foram realizados pedidos de 
carpa capim e cabeça grande, 
jundiá, tilápia, lambari e 
trairão. Durante a entrega, 
os produtores receberam 
instruções do secretário da 
Agricultura, Samoel Smi-
derle, de como os alevinos 
devem ser soltos nos riachos.

A 2ª edição do Piquenique Paraíso Del Vale, que ocorreu 
no dia 10 de dezembro, reuniu cerca de mil pessoas no 
Lago Dom Camilo, próximo ao Belvedere Sonda. O evento 
teve show acústico, apresentação de dança e venda de 
pratos em food trucks, de produtos coloniais, espumantes 
e chope. “Estamos sem palavras para descrever o que foi o 
piquenique. Temos certeza que foi muito bem organizado 
e divertido. Agradecemos a todos que estiveram presen-
tes”, diz o membro do Piccolo Paradiso, Gabriel Araldi. 
O piquenique teve por objetivo integrar as pessoas com 
música e gastronomia, num local com uma bela vista da 
Serra Gaúcha. O evento teve realização do Piccolo Para-
diso, com apoio da Prefeitura de Nova Pádua e da Dom 
Camilo Produtos Coloniais.

Títulos no 
Motocross 

No dia 3 de dezembro, o 
piloto Leonardo Menegat 
conquistou o título do Serra-
no de Motocross na categoria 
MX2. No dia 10, na final 
do Campeonato Gaúcho de 
Veloterra, ‘Bibit’ conquistou 
o título da categoria Força 
Livre Pró. O segundo título 
de Menegat veio na catego-
ria VX2. O piloto Edinho 
Izéria venceu a prova da 
VX3 e conquistou o título 
da categoria. 

Retrospectiva 
dos campeões 

Em março, o HSF sagrou-
-se bicampeão do Municipal 
de Futebol 7 de Nova Pádua 
ao vencer a final contra o Es-
trela/GudPlei por 2 x 1. Em 
agosto, a equipe do Accioli 
conquistou o bicampeonato 
do Municipal de Bochas – 
Taça João de Carli ao vencer 
o Cerro Largo por 3 x 2. Da 
cancha para a quadra, o Bla-
ck Killers conquistou dois 
títulos. Em agosto, sagrou-
-se tetracampeão de junio-
res ao derrotar o The Coca 
Fevers por 4 x 2. No final 
de novembro conquistou o 
heptacampeonato de forma 
invicta ao golear o Santo 
Antônio por 11 x 4. 

Sexteto do J.A.
A conquista do título do 

J.A no Futsal Veteranos de 
Flores da Cunha teve a par-
ticipação do sexteto de Nova 
Pádua. Jones Paviani, Dirceo 
Lusa, Ronaldo Boniatti, Ce-
sar Miozzo, Jair Sonda e Lu-
ciano Morandi integraram o 
grupo da equipe comandada 
por Jorge Andreazza. 

pan.maicon@hotmail.com

Piccolo 
Esportivo
Maicon PanDistribuído o Calendário Ecológico 2018

Três modelos foram elaborados por estudantes e servidores municipais

Três tipos de calendários foram distribuídos.
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Mais de mil pessoas participam de piquenique

Evento foi realizado no dia 10 de 
dezembro no Lago Dom Camilo.

MAICON PAN/PREFEITURA NP/DIVULGAÇÃO

Os ganhadores
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Foram divulgadas nessa semana 
as datas para que os agricultores de 
Nova Pádua apresentem o Talão de 
Produtor de 2017 para o exercício de 
2018. A apresentação tem início no dia 
8 de janeiro, no setor de tributação da 
prefeitura, das 8h às 11h30min e das 
13h15min às 17h (veja quadro).

A documentação é necessária para 

apuração do índice de ICMS de re-
torno para o município, mesmo que 
o produtor não tenha tirado nenhuma 
nota. Caso não apresente o talão, o 
agricultor poderá perder os benefícios 
municipais e provocar o cancelamen-
to automático da inscrição estadual. 
Outras informações pelo telefone 
3296.1600.

A Associação Bela Idade de Nova Pádua 
realizou o último encontro do ano com 
muitas atividades. A confraternização, que 
ocorreu no início de dezembro, também 
serviu para a eleição da nova diretoria. 
Guido Baggio foi eleito presidente para o 
biênio 2018-2019, junto aos demais mem-
bros. O cargo que cada um exercerá será 
definido no primeiro encontro de 2018.

As atividades contaram com celebração 
de missa, entrega de troféus aos membros 
da diretoria 2016-2017 e almoço festivo. À 
tarde, os idosos assistiram a uma apresen-
tação dos alunos da Escola de Educação 
Infantil Professor Bôrtolo Bigarella com 
a mensagem Espalhe amor por onde você 
for e a um filme e dançaram ao som do 
gaiteiro Pauletti.

Talões do Produtor 
devem ser entregues

Apresentação do documento inicia em 8 de 
janeiro e deve ser feita na prefeitura

8/1 – Travessão Cerro Largo
9/1 – Travessão Cerro Grande
10/1 – Travessão Accioli
11/1 – Capela Santo Isidoro
12/1 – Travessão Paredes
15/1 – Travessão Divisa
16/1 – Capela São João Bosco

17/1 – Travessão Bonito
18/1 – Travessão Barra
19/1 – Travessão Leonel
22/1 – Travessão Mützel e Belvedere 

Sonda
23 e 24/1 – Travessão Curuzu
25/1 – Sede e arredores

Calendário em Nova Pádua Nova diretoria na Bela Idade
Festividade foi realizada no início de dezembro.
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Atividades de 2017 encerradas
O grupo Mulheres Rurais en-

cerrou as atividades de 2017 com 
uma confraternização especial 
no Travessão Mützel. Durante 

a tarde do dia 27 de novembro, 
as participantes prepararam 
uma massa folhada. O encontro 
alertou as mulheres sobre a va-

lorização dos produtos integrais, 
como pizza, bolos e massas. As 
atividades tiveram a parceria da 
Roseflor Alimentos.

Ação foi 
desenvolvida 
em parceria 
com a 
Emater-RS/
Ascar.

ANÍSIA CASSOLA/DIVULGAÇÃO
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Está homologado o Plano Municipal da 
Saúde de Nova Pádua para o período de 
2018 a 2021. Na audiência pública realizada 
dia 8 de dezembro ocorreu a apresentação 
do projeto à comunidade e também ao Con-
selho Municipal da Saúde, que aprovou as 
diretrizes para os próximos quatro anos. O 
Plano foi realizado pela Secretaria da Saúde 
e Bem-Estar Social.

Segundo o chefe do Departamento da 
Unidade Sanitária Dom Henrique Gelain, 
Paulo Paliosa, a proposta contempla todos 

os aspectos relacionados à saúde, como 
manutenção do posto, salários, contratações, 
reformas, compras e implantação de agentes 
comunitários da saúde e do Programa Saú-
de da Família. Estes dois últimos são uma 
novidade no planejamento de Nova Pádua. 
“O plano é muito importante, pois nos dá as 
diretrizes e as ações que devem ser feitas. 
Ele é feito a partir de uma análise da saúde 
local onde se detectam os problemas e com o 
plano são traçados os objetivos e metas para 
a solução desses problemas”, explica Paliosa. 

Definido o Plano Municipal da Saúde
Audiência pública apresentou as diretrizes na área para os próximos quatro anos

Proposta foi apresentada pelo secretário de Saúde, 
Rafael Martello, durante encontro no início de dezembro.
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Participações Sociais

O Centro Empresarial realizou no dia 8 de dezembro, na Vinícola Monte 
Reale, o encerramento das atividades da gestão 2016-2017, comandada por 
Tiago Paviani. Na ocasião, os coordenadores das câmaras e comitês rece-
beram um troféu de agradecimento pelos trabalhos realizados. O prefeito 
de Nova Pádua, Ronaldo Boniatti, e o vice-prefeito, Gelson Sonda, foram 
agraciados com a distinção por meio da Câmara Setorial de Nova Pádua. 

Os alunos do 3º ano da 
Escola Estadual Luiz Gelain 
realizaram a formatura de 
conclusão do ensino médio 
no dia 16 de dezembro, no 
salão paroquial.

No dia 15 de dezembro, a Prefeitura de Nova Pádua 
promoveu uma confraternização de final de ano com pre-
feito, vice-prefeito, secretários municipais e servidores. 
Durante a atividade foram homenageados os servidores 
municipais aposentados e os funcionários que em 2017 
completaram cinco, 10, 15, 20, 25 e mais de 25 anos de 
casa. Eles receberam um troféu de agradecimento. O pre-
feito, vice-prefeito e secretários também ganharam um 
mimo dos funcionários. O objetivo é que a homenagem 
seja realizada anualmente para valorizar os servidores 
municipais que cumpriram e cumprem seu dever com 
zelo, dedicação e espírito público, demonstrados por 
meio da prestação diária de bons serviços à comunidade 
paduense. O encontro ocorreu no Parque dos Peixes.
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Bike Pádua é aprovado

Com o objetivo de incentivar a atividade 
física e levar visitantes e amantes do ciclis-
mo para conhecerem as belezas naturais de 
Nova Pádua, ocorreu no início de dezembro 
o 1º Bike Pádua. Cerca de 190 ciclistas 
participaram da atividade, que teve saída e 
chegada no Parque dos Peixes, no Travessão 
Paredes. 

Mesmo com o mau tempo das primeiras 
horas, que fez com que muitos ciclistas 
desistissem, o passeio foi aprovado pelos 
participantes, que conheceram os principais 
pontos turísticos do município. “Não gosto 
de repetir percursos, mas esse eu teria o 
maior prazer em percorrer novamente mais 

umas quatro ou cinco vezes”, destacou o 
ciclista Miguel Lanzarin, que pedalou 45km. 
Para Anderson Susin, o passeio foi um dos 
pedais mais interessantes que já fez. “Foi 
surpreendente o nível de organização e não 
tenho palavras para descrever as belezas 
naturais ao longo de todo o trajeto. Esse 
pedal foi inesquecível”, disse.

O 1º Bike Pádua teve percursos de trajeto 
curto (15km), médio (30km) e longo (45km 
com trechos técnicos) e contou com esta-
cionamento, vestiários, pontos de apoio de 
água, ambulância e seguro em caso de aci-
dente. A organização ficou a cargo do grupo 
Pedal Panka de Nova Pádua e da prefeitura.

Quinze duplas participaram, no 
dia 9 de dezembro, do 1º Torneio de 
Futevôlei de Nova Pádua. O evento, 
organizado pelo Departamento de Es-
porte e Lazer, foi disputado na quadra 
de areia do Parque dos Peixes, no 
Travessão Paredes. A dupla formada 
por Maico Morandi e César Fiorio 

foi a vencedora ao derrotar Eduardo 
Soldatelli e Ismael Cavagnolli na 
final por 2 x 0. A dupla Renato Sal-
vador e Vinícius Curra ficou com a 3ª 
colocação. O atleta Franciel Sonda, 
que formou dupla com Lucas Costa, 
foi eleito pelos participantes o atleta 
revelação do torneio.

Tendo a finalidade de buscar atividades 
extraclasses, o projeto Jogar reuniu no dia 
24 de novembro os alunos participantes para 
atividades no campo de futebol 7 do Esporte 
Clube Estrela, no Travessão Mützel. Os 
estudantes, que participam da atividade, se 
reúnem uma vez por semana para praticar 
futsal, com aulas realizadas no ginásio de 
esportes. Na modalidade futebol os treinos 
ocorrem no campo do Mützel. Conforme o 

diretor de Esportes, Marcos Menegat, o pro-
jeto Jogar estimula as atividades esportivas, 
que são fontes de lazer, mas também oferece 
ensinamentos de respeito e convivência 
em grupo. A ação é realizada desde 2014 e 
oferece atividades físicas, que na infância e 
adolescência aumentam a força e a resistên-
cia, ajudando no desenvolvimento de ossos 
e músculos, na redução da ansiedade e do 
estresse e na elevação da autoestima.

Ciclistas puderam conhecer pontos turísticos 
do município durante o trajeto.

Passeio ciclístico reuniu cerca de 190 participantes 
que pedalaram pelo interior do município
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Torneio de Futevôlei em Nova Pádua
Dupla vencedora, César Fiorio e Maico Morandi, com o vice-prefeito Gelson Sonda.

Alunos do projeto ‘Jogar’ 
realizam atividades

Grupo de estudantes que participam da atividade.


