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Município receberá neste sábado, entre
outras autoridades, o governador José Ivo
Sartori, para celebrar a colheita de 2018
As paisagens e os vinhedos de Nova Pádua servirão de cenário para o Ato Oficial
de Abertura da Colheita da Uva no Estado
– Safra 2018. A vindima simbólica ocorre
neste sábado, dia 27, às 16h, nos vinhedos
da Boscato Vinhos Finos, no Travessão
Bonito. Estão previstas as participações do
governador José Ivo Sartori; do secretário
estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo; e do presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Oscar
Ló. “Nova Pádua sempre foi um município
referência na questão agrícola e produtiva,
tanto que conquistamos a 4ª posição do Estado em maior produtividade por hectare,
inclusive com grande representatividade
nas videiras. Por isso, é bastante pertinente
que a abertura seja aqui, num local que nos
representa muito bem”, destaca o prefeito,
Ronaldo Boniatti.
A abertura da safra, além de ser um

momento de visibilidade, terá um caráter
político. O prefeito deve reforçar o pedido
para o recapeamento da VRS-814, que há
dois anos vem sendo reivindicado para
melhorar a trafegabilidade da estrada.
“A presença do governador é sempre
importante e queremos mostrar que Nova
Pádua está planejando o desenvolvimento
a passos largos do turismo e para que isso
ocorra é preciso que haja infraestrutura e
isso passa por uma estrada segura, que
também é importante para o escoamento
de toda a produção”, afirma.
Durante a solenidade de abertura também serão entregues os certificados dos
primeiros produtores de vinho colonial
gaúchos enquadrados em lei. A atividade
integra o calendário de eventos do Estado.

Boas expectativas

A safra da uva deste ano começou
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Nova Pádua
sedia abertura
estadual
da vindima

Estimativa é de que 30% da safra de Nova Pádua fora colhida até o dia 25.

mais cedo e deverá ser 25% menor do
que a registrada em 2017 em Nova Pádua. Segundo o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Samoel Smiderle,
a colheita está em 30% e a expectativa
é que a qualidade se mantenha, apesar
do granizo registrado no final do ano
passado e das chuvas dos últimos dias.
“As chuvas prejudicaram um pouco a
sanidade da fruta e baixaram a graduação, mas no geral a uva continua boa”,
explica.
De acordo com o Ibravin, neste ano
deverão ser colhidos no Rio Grande do
Sul cerca de 600 milhões de quilos de uva
para o processamento de produtos vinícolas. O Estado é responsável por 90%
das frutas destinadas ao processamento
de vinhos, espumantes e sucos e também
por, aproximadamente, 90% da elaboração de produtos vinícolas no Brasil.

As últimas safras paduenses
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Produção*
35,5
34,5
28,3
31,7
30,8
16,4
37
* Milhões de quilos.

Fonte: Cadastro Vitícola, mantido
por meio do Ibravin e da Embrapa
Uva e Vinho.

2

26 de janeiro de 2018

Aulas começam
em fevereiro

O ano escolar em Nova Pádua
inicia a partir de 19 de fevereiro
na Escola de Educação Infantil
Bôrtolo Bigarella e a Escola
Estadual Luiz Gelain; na nova
creche infantil começa a funcionar no dia 26 de fevereiro. Em
seu primeiro ano de atividades,
a Escola Infantil Paradiso dei
Bambini – Professor Idalino Vailatti passa a atender os alunos de
zero a três anos em turno integral
e parcial. O horário integral será
das 7h30min até às 18h. Haverá
turmas de berçário, maternal e
jardim em dois turnos. O espaço
iniciará com atendimento para
35 alunos, tendo um professor
e um monitor para cada turma.
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Prefeitura emite carteiras para idosos
Criadas vagas de estacionamento para integrantes da terceira idade e deficientes físicos
Nova Pádua tem hoje, de
acordo com dados da Fundação de Economia e Estatística
do Estado (FEE-RS), 627 pessoas com mais de 60 anos. Para
facilitar a vida dessas pessoas,
a prefeitura está emitindo a
carteira do idoso, uma credencial que poderá ser utilizada
nas vagas de estacionamento
do município. O documento
também está sendo emitido
para portadores de deficiência
física (PPDs). A carteira pode
ser solicitada junto ao Departamento de Trânsito de Nova
Pádua (veja no quadro ao lado
os documentos necessários).
Com a ação, a administração
criou vagas de estacionamento destinadas às pessoas com
mais de 60 anos e aos portadores de deficiência física.
No total, foram reservadas
seis vagas para idosos e três
para deficientes. Elas estão
situadas na esquina das ruas
Dom Júlio Scardovelli com
Santo Antônio; na Avenida

dos Imigrantes, entre o Banrisul e a Confecção Lezi; e no
estacionamento da prefeitura.
As vagas para idosos estão em
frente aos bancos do Brasil e
Banrisul, farmácia, Correio,
Praça Dom Júlio Scardovelli e
estacionamento da prefeitura.
Para melhor fiscalização, o
veículo do idoso ou portador
de deficiência deverá possuir a
credencial emitida pela prefeitura, que deverá ser fixada no
para-brisa do veículo, preferencialmente no canto inferior
esquerdo. Conforme o diretor
de trânsito, Alvírio Tonet, o
estacionamento reservado é
um direito constitucional e
regulamentado pelo Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) para que os cidadãos
tenham seus direitos de ir e vir
compatíveis com sua condição
física. Em caso de infrações
serão aplicadas multas, de
acordo com a Lei Municipal
específica de novembro de
2017.
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Vagas especiais foram criadas na área central do município.

Documentos necessários

– Cópia da Carteira de Identidade da pessoa idosa;
– Cópia simples da Carteira de Identidade (ou documento
compatível) do representante da pessoa idosa, quando for o caso;
– No caso de representante legal, apresentar cópia simples do
documento comprovando que representa a pessoa idosa;
– Mais informações pelo telefone 3296.1600.

Campanha coleta óleo de cozinha usado
A Secretaria de Educação de
Nova Pádua realiza a coleta de
óleo de cozinha usado. A ação
ocorre durante todo o ano e
integra o projeto Mais Vida
para Todos do Rotary Club de
Flores da Cunha. A entidade é
a responsável por recolher o
material na prefeitura e vendê-lo para que seja transformado
em biodiesel. De acordo com
a secretária de Educação, Mônica Corso Pan, todo o valor
arrecadado é revertido para a
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae), que
atende a sete alunos de Nova

Pádua.
O projeto é desenvolvido
há oito anos e é uma ação
permanente para, além de
tirar o material contaminante
da natureza, auxiliar a Apae.
Outras informações sobre a
ação podem ser obtidas pelo
telefone 3296.1600.

Por que recolher?

O óleo de cozinha, quando
despejado na rede de esgoto,
causa sérios danos ambientais,
pois contamina a água, polui
rios, lagos, lençóis freáticos
e mares, além de provocar o

entupimento e o rompimento
da tubulação da rede de esgoto.
Para evitar esse dano, o projeto
incentiva a população a dar um
destino correto. O processo
para reutilização do óleo é
simples: em vez de jogar o produto no ralo da pia ou em outro
ambiente, a população deve
colocá-lo em uma garrafa pet
e entregá-la no ponto de recolhimento, na prefeitura. O óleo
de cozinha pode ser reciclado
e transformado em diversos
produtos, como resinas para
tintas, sabão, detergentes, ração
e biodiesel.

Comitiva da 13ª La Prima Vendemmia
Nova Roma do Sul está
em festa. Entre hoje, dia
26, até domingo, dia 28, o
município vizinho realiza
a 13ª La Prima Vendemmia. Para divulgar o evento, no dia 9, uma comitiva
da festa esteve em Nova
Pádua. O vice-prefeito
de Nova Roma do Sul,
Roberto Panazzolo (PT); a
rainha Gabriele Calabria e
as princesas Fernanda Zatti e Laís Baréa, estiveram
com o prefeito em exercício, Gelson Sonda (PP).
Na ocasião, entregaram o
convite oficial do evento
(foto).

Durante três dias, La Prima Vendemmia
reunirá filó, jogos coloniais, passeios e feira
de negócios e gastronomia. O pavilhão temático, uma das novidades, evidenciará as
culturas que compõem a imigração. Entre
as atrações musicais estão shows com Claus
e Vanessa, grupo Girotondo e Papas da Língua. O evento ocorre no Centro de Esporte
e Lazer de Nova Roma do Sul.

Prefeitura participa do projeto ‘Mais
vida para todos’ do Rotary Club.

Emater entrega relatório
A Emater-RS/Ascar
de Nova Pádua realizou
na última semana de
dezembro a entrega do
relatório de atividades
de assistência técnica
e extensão rural e social realizada em 2017.
O parecer foi entregue
pela chefe do escritório,
Anisia Cassola, e pelo
extensionista Willian
Heintze ao prefeito, Ronaldo Boniatti, e ao secretário de Agricultura,
Samoel Smiderle. O ato
é uma prestação de contas da instituição e tanto
a Avaliação do Plano

Operativo 2017, quanto o Plano Operativo
2018, foram apresentados e aprovados pelo
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Agropecuário. Durante o encontro, Anisia
agradeceu ao prefeito pela parceria e disponibilidade durante todo o ano de 2017.
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Produção agrícola forte e rentável
Plantações de uvas e criação de frangos respondem por
72% do valor total do setor primário de Nova Pádua
Outro destaque é a produção
de frangos. Os aviários, com o
apoio do Programa de Incentivo
ao Desenvolvimento Avícola
(Pida) mantido pela prefeitura
em 2017, tiveram uma produção
de 10,4 milhões de quilos, tendo
uma participação de valor em R$
18,7 milhões, apenas R$ 2,5 milhões a menos que a uva – e uma
representatividade total de 23%.
Os produtos de hortifrutigranjeiros e a fruticultura completam o
setor primário. A cebola tem uma
produção de cerca de 2,8 milhões
de quilos, enquanto que maçã e
pêssego representam aproximadamente 1,3 milhão de quilos.
Com a uva, essas culturas retratam
60,5% da participação dos lucros
na agricultura.
Vale ressaltar que os dados

Principais produtos

rantir a continuidade dos serviços
e acompanhou de perto as ações
das secretarias. No dia 20, junto
ao diretor da Boscato Vinhos
Finos, Clóvis Boscato, Sonda
visitou a rádio Caxias para falar
sobre a abertura estadual da safra
da uva em Nova Pádua.

1º Uva – 21.080.446,30*
2º Aves – 10.438.699,94*
3º Cebola – 2.820.215,66*
4º Maçã – 1.464.425*
5º Pêssego – 1.205.170,77*
6º Leite – 979.587,24**
7º Outros (legumes, frutas
e hortaliças) – 777.319,59*
8º Alho – 731.063,20*
9º Tomate – 690.690,64*
10º Chuchu – 594.238,50*
* Quilos
** Litros
referem-se ao ano de 2016, já que
os números de 2017 ainda não
foram totalmente contabilizados.
Até o mês de abril, os dados do
setor serão disponibilizados.

Melhorias na Igreja Matriz
Construída em 1897 sob as bênçãos de Santo Antônio de
Pádua e ampliada em 1966, a Igreja Matriz de Nova Pádua
tem passado por melhorias nos últimos anos. De acordo com o
pároco, padre Mário Pasqual, o templo recebeu pintura externa,
rampa para acessibilidade em uma das portas e substituição de
pedras no rodapé externo do prédio, esse último concluído no
final do ano passado. “Estamos trabalhando aos poucos para
consertar o que está deteriorado e melhorar a estética. A cada
ano vamos tentando aperfeiçoar”, pontua. Todas as obras foram
feitas com investimentos próprios da Paróquia Santo Antônio,
por meio da realização de festas, eventos e promoções – os
valores investidos não foram divulgados. No salão paroquial,
para melhor facilitar o trabalho dos ajudantes e colaboradores
das festas, foi adquirida uma máquina de lavar louça.

No mês de janeiro, o prefeito
paduense Ronaldo Boniatti tirou
férias. Em seu lugar assumiu o
vice-prefeito Gelson Sonda, que
ocupou a função até o dia 21.
Durante esse período, o prefeito
em exercício deu seguimento aos
trabalhos já realizados para ga-
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A agricultura move a economia
dos paduenses. Ela gerou, em
2016, R$ 60,7 milhões para os
cofres do município, representando uma participação de 95% na
arrecadação. Com uma área total
de 103 quilômetros quadrados, o
município colheu, em 2016, 43,6
milhões de quilos de produtos
provenientes do meio rural. O
principal é a uva, que ocupa uma
área plantada de 1.568 hectares,
segundo dados da Fundação de
Economia e Estatística (FEE-RS). De acordo com a prefeitura,
naquele ano foram produzidos
21 milhões de quilos – produção
inferior à média devido à quebra
da safra, ocasionada pela geada
e pelo granizo registrados em
2015. A uva tem uma representatividade de 48%.

Prefeito em exercício

Vice-prefeito Gelson Sonda participou de atividade de
divulgação da abertura da safra.

Aquisição de mudas frutíferas
Está aberta a campanha de aquisição
conjunta de mudas frutíferas para
pomar doméstico. A ação segue até o
dia 8 de junho e pode ser feita pessoalmente na Emater-RS/Ascar ou na Secretaria da Agricultura ou ainda pelos
telefones 3296.1140 e 3296.1600, com
Vera. A entrega ainda não tem data de-

finida. Estão disponíveis as seguintes
variedades: com caroço – ameixeira,
pessegueiro, pessegueiro mesa, nectarina e figueira; cítricas – laranjeira,
tangerina, tangerina híbrida, pomelo,
lima-ácida e limão; e pequenos frutos
– amora, mirtilo, framboesa, goiaba e
batata doce.

Piccolo
Esportivo
Maicon Pan
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Coleta seletiva começa em fevereiro
Serão 25 pontos de recolhimento na área central e no loteamento Baggio
A partir do próximo mês, Nova Pádua passará a contar com a coleta de lixo seletivo e
orgânico. Embora não haja uma data definida
para início, o prefeito Ronaldo Boniatti acredita que até a metade de fevereiro os trabalhos
sejam iniciados. Ao todo serão 25 pontos – 50

lixeiras orgânicas e seletivas – que estarão
distribuídos na área central e no loteamento
Baggio. A inserção dos novos depósitos chega
para suprir a necessidade da coleta no Centro e
para iniciar a separação até então inexistente.
As lixeiras, com capacidade para mil litros,

foram adquiridas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, por meio do Fundo
do Meio Ambiente e da cobrança de multas,
taxas e licenciamentos ambientais. A empresa
responsável pelo recolhimento do lixo será
definida por meio de licitação.

DANÚBIA OTOBELLI

Novos veículos
Para auxiliar as atividades e garantir mais serviços à população,
a prefeitura tem investido na aquisição de veículos. No mês de
dezembro foi comprada uma Spin 1.8 para atividades da Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, investimento de
R$ 79 mil. Além disso, após licitação (aguardando a liberação de
valores), será adquirido um caminhão toco para a Secretaria de
Obras, com custo de R$ 224,4 mil, sendo R$ 97,7 mil de uma emenda parlamentar da senadora Ana Amélia Lemos (PP) e, o restante,
contrapartida da prefeitura.
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Local está demarcado para ações a serem desenvolvidas.

Obras no Belvedere Sonda
As obras para a construção da
área externa do Belvedere Sonda
foram iniciadas neste mês. A prefeitura realiza a terraplanagem e
a colocação de demarcações no
local. O projeto prevê a construção de pátio, estacionamento e
área de lazer, com 90 vagas para
veículos, 20 para motocicletas e
um bicicletário, além das partes
hidráulica, elétrica e de sinalização. A conclusão está prevista
para abril, com investimento de

R$ 320 mil. As melhorias integram uma série de reformas que
visam aperfeiçoar o atendimento
a turistas e visitantes. A primeira etapa do plano consiste na
construção de novos sanitários
no espaço próximo à plataforma
panorâmica, que está em fase
de conclusão. Posteriormente,
será construído um playground,
espaços de convivência e um
quiosque, além da colocação de
mobiliário urbano.

Presidente da
Câmara de
Vereadores, Leo
Sonda; prefeito
Ronaldo Boniatti;
e vice-prefeito
Gelson Sonda na
entrega da Spin.

Divulgação da Mostra Flores
Nesta semana, o prefeito Ronaldo Boniatti
e os secretários de Educação, Monica Pan, e
da Agricultura, Samoel Smiderle, receberam a
comitiva da 9ª Mostra Flores e 6ª Feira Agroindustrial. Os realizadores do evento, o diretor
da Terra do Galo, Ricardo ‘Bacana’ Vignatti;

o presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Olir Schiavenin; e a secretária de
Agricultura de Flores da Cunha, Stella Pradella,
entregaram o convite oficial e o cartaz da feira
que ocorrerá de 24 de fevereiro a 25 de março,
no Parque da Vindima, em Flores.

pan.maicon@hotmail.com

500 mil acessos

No mês de dezembro, o blog
Piccolo Esportivo alcançou
a marca de meio milhão de
acessos: resultado de muita
dedicação, compromisso, respeito e trabalho sério. Quero
compartilhar essa conquista
com todos os leitores. É por
vocês e para vocês que o trabalho é realizado da melhor
forma possível. Agradeço as
empresas patrocinadoras que
acreditaram e acreditam no
blog e colaboraram financeiramente para que o esporte
de Nova Pádua e de Flores da
Cunha seja divulgado. Com o
respeito e o profissionalismo
de sempre, continuarei levando até vocês, paduenses e
florenses, as notícias de todas
as competições esportivas.
A partir de 2018, o blog está
com novo layout e marca e
preparado para novos desafios:
a busca de 1 milhão de visitas.
Continue acessando piccoloesportivo.com.br e curta o
@piccoloesportivo. Fique à
vontade para dar sua opinião
ou sugestão pelo telefone (54)
9.9939.3550.

‘Laranja Mecânica’ é
campeã

No dia 20, o Esporte Clube
Estrela promoveu a 2ª edição do Torneio da Amizade
de Futebol 7. Nove equipes
disputaram a competição que
foi vencida pela ‘Laranja Mecânica’, ao derrotar o time do
Gesse na cobrança de pênaltis,
pelo placar de 3 x 2. A equipe
do Renato ficou em 3º e o time
do Kramer na 4ª colocação.
Finalizado o torneio, cerca de
300 pessoas participaram do
jantar com menarosto no salão
da comunidade do Travessão
Mützel.

