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Cerca de 10 km deverão ser abertos para o sistema de água.

Comunidade do Leonel terá canalização de água
Obras estão sendo realizadas para extração de água de um poço no Belvedere Sonda
Por muitos anos a comunidade do Travessão Leonel sofreu com a falta de água
encanada. Depois do poço da localidade
secar e de inúmeras tentativas em vão de
perfuração de um novo poço artesiano,
a comunidade voltará a ter um sistema
de água no próximo ano. A reivindicação histórica foi firmada durante uma
reunião realizada com os moradores do
Travessão Mützel, que fizeram a cedência de um poço artesiano localizado no
Belvedere Sonda.
As obras de canalização já começaram
e estão previstas para estarem concluídas

em fevereiro. De acordo com o presidente da Sociedade de Água do Leonel,
Gelson Sonda, está sendo realizada uma
canalização em torno de 10 km que chegará em todos os ramais das residências
das 23 famílias que moram na localidade.
“O Leonel era a única comunidade de
Nova Pádua que não tinha um sistema
de água por poço artesiano, todas as
outras possuem, e isso fazia com que a
comunidade precisasse comprar água ou
tomar da vertente”, cita Sonda.
No momento, estão sendo realizadas
as aberturas dos valos, que terão cerca

de 80 cm de profundidade para a colocação das mangueiras de canalização. A
prefeitura municipal forneceu o trabalho
das máquinas, enquanto que a comunidade fará um mutirão para a colocação
das mangueiras. “Acreditamos que para
fevereiro esteja finalizado, desde que não
chova muito e não se encontre muitos pedregulhos no solo”, pontua o presidente.
O investimento é de R$ 80 mil para
aquisição das mangueiras, compradas
pela própria Sociedade. De acordo com
Sonda, a cedência do poço artesiano foi
um acordo firmado com os moradores

do Mützel, sendo que as famílias do
Travessão Leonel deram como garantia
o poço aberto pela prefeitura municipal durante a administração de Itamar
Bernardi (Kiko). “Fizemos um acordo,
porque caso faltar água daquele poço
tem a garantia do outro. A prefeitura
municipal chegou a perfurar um poço
para abastecer a comunidade do Leonel, porém devido à distância e o preço
para o sistema de água, os moradores
preferiram buscar água do Belvedere
Sonda, o qual se torna mais viável”,
explica Sonda.
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Preparativos a mil para a Feprocol
Nesta semana, foi gravado o vídeo de divulgação da Festa dos Produtos Coloniais
As belas paisagens do Rio das
Antas, o Belvedere Sonda e a Adega
Dom Camilo foram o cenário para
a gravação do vídeo de divulgação
da 14ª Festa dos Produtos Coloniais
(Feprocol), que ocorre de 15 a 24 de
fevereiro de 2019. A gravação do VT
e as fotos oficiais para os cartazes,
folderes, banners e materiais gráficos foram realizadas na terça-feira,
dia 18.
Cerca de 50 figurantes, incluindo
a rainha Julia Menegat e as princesas Andrezza Piroli Tonello e
Renata Zampieri, participaram da
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encenação. A mesa farta, os vinhos,
os produtos coloniais e os costumes
do povo paduense estarão retratados
no vídeo institucional, que visa enaltecer Nova Pádua como um cenário
perfeito para viver uma experiência
única.
O vídeo, que será utilizado para
divulgação na televisão e nas redes
sociais, teve roteiro da Agência
Positiva com direção do publicitário Ricardo ‘Bacana’ Vignatti e do
diretor de criação Elias Carpeggiani,
imagens de Alesi Ditadi, fotografia
de Jean Dall’Alba/Photo Traço,
imagens aéreas de Lucas Toigo/
Radical Drone, jingle e vinheta da
Sona, figurino e cenário de Mônica
Corso Pan e Comissão Organizadora
e locação na Adega Dom Camilo. As
fotografias em estúdio foram realizadas no Luizinho Bebber Fotografia.
A campanha irá ao ar em janeiro
com as peças gráficas e o VT em
televisão e outdoor serão veiculados
em fevereiro.

Divulgação

Os trabalhos para divulgação

Maicon Pan/Prefeitura de NP/Divulgação

Gravações tiveram como cenário a Adega Dom Camilo.

do evento devem ocorrer na segunda semana de janeiro, quando
o presidente da Feprocol, Gelson
Sonda, as soberanas e a Comissão
Organizadora visitarão as prefei-

Trajes oficiais apresentados
Os vestidos oficiais das soberanas da Feprocol estão prontos.
Nesta semana, a rainha Júlia
Menegat e as princesas Andrezza Piroli Tonello e Renata
Zampieri apresentaram os trajes e realizaram as fotografias
oficiais para o material gráfico.
Os trajes foram elaborados
pela estilista paduense Taisy
Scremin e representam o povo
paduense. O da rainha simboliza as riquezas naturais e os
das princesas mostram o desejo
de um futuro próspero. “Os
vestidos possuem golas que

lembram um xale, representando a acolhida aos visitantes e
possuem sobressaia em forma
de avental. Essa peça homenageaia a colheita perdida durante
o temporal e nossos mais ricos
frutos”, diz a estilista.
Os vestidos possuem mais de
2,6 mil cristais que representam
cada habitante de Nova Pádua,
sendo que o traje da rainha
simboliza cada uma das sete
embaixatrizes. A costureira
responsável para fazer dos
vestidos foi Marejane Regalin
Simionato.
Luizinho Bebber/Divulgação

visitado para entrega do convite.
“Vamos colocar o pé na estrada
e intensificar a divulgação nos
30 dias que antecedem a festa”,
explica Sonda.

Música, encontro de motos e diversão
A programação da 14ª Feprocol ainda não está 100%
definida, mas algumas atrações
já estão confirmadas. E elas serão
variadas e com muita diversão,
seguindo o objetivo de manter o
mesmo nível da edição anterior.
A Comissão Organizadora já
confirmou o show nacional com
a dupla Thaeme e Tiago para o
encerramento do evento, no dia
24 de fevereiro. Também estarão
na programação da Feprocol, a
banda Barbarella, no dia 22 de

fevereiro; a dupla Marcelo e Vanucci, no dia 23 de fevereiro; e o
cantor Serginho Moah, no dia 16
de fevereiro. Para animar a comunidade haverá ainda shows com a
Rádio Solaris (dia 24) e Freestyle
e encontro de motos, no dia 23.
Durante o evento, a Comissão
Organizadora também estará
realizando a tradicional Gincana
da Feprocol para envolver toda
a comunidade no clima da festa.
A programação completa será
divulgada nos próximos dias.

Pórtico de entrada é restaurado

O pórtico de Nova Pádua recebeu serviços de melhorias na sua
estrutura. O local passou por lavagem e uma pintura geral de embelezamento. Além desses serviços, foi realizada também a troca
de cerca de 150 telhas, as quais foram danificadas pelo temporal
que atingiu o município no mês de outubro.
O pórtico é a porta de entrada da cidade de Nova Pádua e as
melhorias integram parte dos preparativos para a realização da 14ª
Feprocol, que ocorre de 15 a 24 de fevereiro de 2019.
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turas dos municípios da região,
os meios de comunicação e as
empresas patrocinadoras e parceiras. O governador do Estado Eduardo Leite (PSDB) também será

Soberanas realizaram fotos com os vestidos oficiais.
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Nova Pádua trabalha na revisão do Plano Diretor
Prefeitura municipal realizou lançamento do projeto que visa
estratégias e ações de melhorias no perímetro urbano
O plano diretor é o principal
instrumento de uma cidade. Ele
define suas diretrizes, estabelece
as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos. E por isso Nova
Pádua está promovendo a revisão
de seu Plano Diretor. O lançamento
ocorreu no dia 11 de dezembro e
visa apresentar uma nova proposta
para elaboração do material com o
apoio da comunidade. De acordo
com o secretário de Administração
e Fazenda e responsável por ouvir
as demandas das entidades, associações, legisladores e comunidade,
Pedro Quintanilha, o último Plano
Diretor de Nova Pádua possui mais
de dez anos e está desatualizado.
“Precisamos fazer um plano que
contemple às diretrizes do Ministério das Cidades e da legislação
federal, até para podermos realizar
a captação de recursos. E para
isso, a participação da comunidade
é fundamental, seja por meio de
pesquisas que serão realizadas ou
de sugestões enviadas pelo site”,
aponta Quintanilha.
A primeira etapa do novo Plano
Diretor consistiu na montagem da

Fotos Maicon Pan/Prefeitura NP/Divulgação

Lançamento do Plano Diretor ocorreu no dia 11
com a presença de autoridades e representantes.

comissão de gestão e coordenação.
A empresa E-cidades será a responsável pelo processo de elaboração/
atualização do material. Quintanilha será o responsável por ouvir as
demandas da comunidade, enquanto que a chefe do Departamento de
Projetos, Graziela Verdi, assumirá
o cargo de coordenadora, e o engenheiro civil, Mário Rech, será
o responsável técnico pelo Plano.
O próximo passo é a divulgação
da revisão do material junto à comunidade, entidades e associações,
recolhendo informações, sugestões
e opiniões do que os paduenses
gostariam que fosse contemplado
no Plano Diretor. “Será um plano
participativo, onde todos terão a

oportunidade de colaborar, seja
através da entrega dos formulários, da consulta popular ou por
meio do site da prefeitura”, explica
Quintanilha. A previsão é que o
Plano Diretor esteja concluído em
três meses para posteriormente ser
enviado para a Câmara Municipal
de Vereadores para aprovação.
Conforme o prefeito Ronaldo
Boniatti, para que o município se
desenvolva sustentavelmente é
necessário que atualize o Plano Diretor. “Ele consiste nas estratégias e
ações que tem por objetivo proporcionar melhorias físico-territoriais
no perímetro urbano de Nova Pádua, atendendo as necessidades e
demandas dos paduenses”, destaca.

Câmara de Vereadores devolve
mais de R$ 321 mil à prefeitura
Na tarde de quarta-feira, dia 19
de dezembro, o presidente da Câmara de Vereadores, Léo Sonda,
devolveu aos cofres públicos o
valor de R$ 321,9 mil do legislativo de 2018. A entrega oficial
foi feita ao prefeito municipal,
Ronaldo Boniatti. Durante o ato,
o presidente do legislativo sugeriu
que R$ 250 mil sejam investidos na pavimentação asfáltica
do trecho da estrada que inicia
em frente a propriedade de José
Vezzaro em direção ao Travessão

Bonito. Outra indicação é de que
R$ 71,9 mil sejam investidos na
revitalização da Praça da Matriz
de Nova Pádua.
No início de cada ano, a Câmara de Vereadores, por lei, tem
o direito de receber 7% do orçamento do município, no valor de
R$ 1.137.500. Pela contensão de
despesas, o Poder Legislativo, em
comum acordo com o Executivo,
abriu mão de 2,68% deste valor,
que já foi utilizado na realização
de obras do Município.
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Um novo Belvedere Sonda para aproveitar

reprodução

Café bar

Inauguração das obras de revitalização do ponto turístico paduense ocorreu na noite de quinta-feira, dia 20
Um dos locais mais visitados de Nova Pádua está com um novo visual. As
obras de revitalização do Belvedere Sonda estão concluídas e foram entregues para
a comunidade na noite de quinta-feira, dia 20. O novo espaço ganhou mais áreas de
lazer, playground para as crianças, mobiliário urbano, bicicletário, estacionamento,
além de iluminação e paisagismo. Mas o grande diferencial do espaço é uma nova
estrutura para avistar o Vale do Rio das Antas. Um deck com 18 metros, totalmente
reciclável e feito com material descartável do município, possibilita aos visitantes
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apreciarem a paisagem. Toda a estrutura conta com acessibilidade e sanitários.
De acordo com o prefeito Ronaldo Boniatti, a revitalização tem por objetivo
tornar o local uma referência turística. “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. Com
a proposta de funcionamento do receptivo turístico/agência que formatará os
produtos turísticos para os visitantes vamos impulsionar o turismo e melhorar

O Belvedere Sonda contará com um café bar que
foi totalmente reformado e
atenderá ao público todos
os dias da semana. Num
primeiro momento, o local
abrirá de forma parcial com
inauguração prevista para
janeiro.

a receptividade”, pontua.
As obras de revitalização do Belvedere Sonda iniciaram em janeiro com
melhorias feitas em etapas. O investimento total é de mais de R$ 700 mil e o
projeto foi elaborado pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia da prefeitura municipal. A revitalização é uma das ações do Programa de Incentivo
ao Desenvolvimento Econômico de Nova Pádua (Prodenp), que visa melhorias
nas áreas econômica, agrícola e turística do município.
Prefeitura NP/Divulgação

fotos Luizinho Bebber/Divulgação

Pavimentação
A estrutura recebeu uma
pavimentação com blocos
pré-moldados e basalto, tendo ainda toda acessibilidade
com piso tátil no espaço do
estacionamento. São 100
vagas de estacionamento
disponíveis.

Playground
Com uma área de 120m², o parque infantil será a diversão para
a criançada. Possui brinquedos de rampa de corda, escorregador
caracol, balanço, passarela de cordas, escalada, tobogã, cano de
escalada, entre outros. Sua estrutura conta com iluminação à noite.

Luminárias
Vinte e seis luminárias com sistema
de iluminação de
LED de 25 e 50 watts
estarão iluminando o
espaço. As luminárias são de tubo metálico galvanizado e
pintado e o sistema
LED permite um ambiente sustentável.

Deck

Receptivo
turístico

Aqueles que gostam de admirar a paisagem terão à disposição um
deck com material totalmente reciclável e feito a partir de matéria
prima descartável no município. O deck possui 124 m², com 45m² de
pergolado e um guarda corpo composto por vidro. A estrutura foi fabricada em polímeros ABS e reforçada com fibras vegetais e sintéticas.

Mobiliário urbano

Um mobiliário urbano com design italiano contempla o espaço de lazer. Há
bancos, mesas e cadeiras feitas de madeira maciça com estrutura em alumínio fundido e pintado. Os bancos são feitos com tubo de aço galvanizado e
pintado. O ambiente conta com três mesas de dois metros para alimentação.

Paisagismo
Banheiros

Os sanitários do Belvedere Sonda receberam
uma estrutura totalmente reformada. Os novos
banheiros, abertos ao público que visita o local,
tem total acessibilidade e atendem as excursões
turísticas.

O novo Belvedere Sonda
conta paisagismo completo
realizado pelo Grupo de Paisagismo Rural da Emater e da
prefeitura municipal. Mais de
30 mulheres paduenses trabalharam para o ajardinamento
do local.

Bicicletário

Para os amantes do ciclismo, o espaço possui um bicicletário com quatro metros que contempla ainda um
bebedouro com torneira temporizada.

Uma estrutura
possibilitará aos visitantes obter informações sobre passeios turísticos por
Nova Pádua. Um
espaço de expositor também estará
disponível com a
programação turística e eventos.
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Calendário Ecológico 2019 é
distribuído aos paduenses

Escola infantil realiza
encerramento do ano

Melhores colocados em cada uma das categorias receberam premiação
Após a divulgação dos melhores
desenhos e fotografias feitos por
estudantes e servidores municipais,
o Calendário Ecológico 2019 foi
distribuído à população paduense.
A entrega contou com a presença
do secretário do Meio Ambiente,
Samoel Smiderle, e da secretária
de Educação, Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer, Mônica Corso Pan.
Ao todo, três categorias participaram da elaboração de desenhos
e registros fotográficos com temas
diferentes. Os três melhores desenhos de cada categoria receberam
premiação, com a entrega de cadernos e pen drives. Os alunos de
1º a 5º ano da Escola Luiz Gelain
produziram desenhos, enquanto
que os estudantes do 6º ano ao 3º
ano do Ensino Médio fotografaram
vitrais feitos em sala de aula. Já o
tema ‘Meio Ambiente’ foi destinado os alunos da Escola Municipal
Professores Bortolo Bigarella e
Idalino Vailatti que realizaram

Fotos Maicon Pan/Prefeitura NP/Divulgação

O encerramento do ano letivo de 20018 da Escola Municipal de
Educação Infantil Professores Bortolo Bigarella e Idalino Vailatti foi
marcado por muita emoção. No dia 7 de dezembro, no Belvedere Sonda,
ocorreu a confraternização do ano com a presença dos familiares dos
alunos e da culminância do projeto A beleza vai além do que se vê,
realizado durante todo o ano letivo.
Durante o encerramento, os 72 alunos da escola, de zero a cinco
anos, realizaram apresentações que emocionaram os presentes, além
da demonstração de capoeira e balé dos estudantes do contra turno.
luizinho bebber/Divulgação

Alunos vencedores da Escola Professores
Bortolo Bigarella e Idalino Vailatti.

desenhos e obras criativas. A 3º
categoria, com o tema ‘Natureza
e patrimônio histórico e cultura
de Nova Pádua’, estava aberta a
toda a comunidade com o envio
de fotografias.
A atividade foi promovida pela

Secretaria de Meio Ambiente, em
parceria com a Escola Luiz Gelain
e Escola de Educação Infantil
Professores Bortolo Bigarella e
Idalino Vailatti. A lista com todos
os vencedores pode ser vista em
www.novapadua.rs.gov.br.
Alunos realizaram apresentações diversas.

Domingo tem piquenique
Após o cancelamento devido ao mau tempo, a 3ª edição
do Piquenique Paradiso Del
Vale está marcada para ocorrer neste domingo, dia 23, no
Lago Dom Camilo. O evento
inicia às 15h e terá shows
com Ana Ballardin e a dupla
Johnny e Zé do Banjo. Durante a tarde haverá food trucks
de comidas e bebidas, além
de tábua de frios e produtos
coloniais, sucos e espumantes
da Adega Don Camilo. Não
será permitida a entrada de
comidas e bebidas, exceto
chimarrão, com banca que
disponibilizará água quente
e erva-mate. A empresa Tche
Aventura colocará a disposição passeios de quadriciclos
para quem deseja se aventurar.

Piccolo Paradiso/Divulgação

O Lago Dom Camilo é o cenário para o Piquenique Paradiso Del Vale.

Câmara de Vereadores homenageia agricultora
A Câmara de Vereadores de
Nova Pádua homenageou no mês
de novembro a agricultora Maria
Nelci Boniatti Chiarani pelo seu
envolvimento na luta pela aposentadoria das mulheres rurais e pela
sua significativa participação na
comunidade. A moção de congratulações foi entregue pela bancada
do PSDB.
Participaram da entrega os vereadores Léo Sonda (MDB), Evanite
Vedana (MDB) e César Menegat
(MDB), Jéssica Boniatti (Progressistas), Maico Morandi (Progressistas), Danrlei Pilatti (Progressistas)
e Ildo Stangherlin (Progressistas),
Dirceu Gizéria (PSDB) e Silvino
Maróstica (PSDB), além de familiares da homenageada.

Câmara de Vereadores de NP/Divulgação
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Ruas e praças enfeitadas para o Natal

Programação religiosa inclui missas do galo e ação de graças
O espírito natalino tomou conta de Nova
Pádua. A Avenida dos Imigrantes recebeu
novos enfeites luminosos, com a colocação
de estrelas, anjos entre outros adereços
que entoam o Natal. Na Praça Dom Júlio
Scardovelli foi montado o presépio e no
trevo em frente a Coopádua e Pousada do
Miro encontra-se um pinheiro de quatro
metros de altura. Ao lado da Praça da
Matriz foi montado um túnel luminoso e
ao redor do campanário da Igreja Matriz
foram colocadas luzes de LED que ficam
visíveis para quem passa pela Avenida dos
Imigrantes. E a decoração também incluiu
o pórtico de entrada da cidade, que recebeu
os dizeres ‘Boas Festas’. Na programação
religiosa ocorrem missas na Igreja Matriz
nos dias 24 e 25 e também nos dias 31 e
1º de janeiro.

Fotos Danúbia Otobelli

Presépio na praça central do município.
FOTOS Maicon Pan/Prefeitura NP/Divulgação

Programação
Segunda-feira, dia 24
21h – Missa do Galo, na Igreja Matriz

Construída em 1897
sob as bênçãos de Santo
Antônio de Pádua e ampliada no de 1966, a Igreja Matriz de Nova Pádua
passou por melhorias em
seu entorno neste ano. A
igreja recebeu uma nova
pintura, que manteve as
cores e os traços originais do espaço. Além
disso, o entorno da igreja e do salão paroquial
receberam calçamento.
Uma nova pavimentação
agora dá acesso ao salão
paroquial, bem como
novos bloquetos foram
colocados em frente à
Matriz. O local recebeu
uma pequena praça.
Largo da Igreja Matriz recebeu
uma nova pavimentação.

Primeira etapa finalizada no Cerro Grande

Terça-feira, dia 25
8h30min – Missa de Natal, na Igreja
Matriz
Segunda-feira, dia 31
20h – Missa de Ação de Graças, na
Igreja Matriz
Terça-feira, dia 1º de janeiro
9h – Missa de Ano Novo, na Igreja
Matriz
Avenida dos Imigrantes está iluminada à noite.

Servidores participam de oficina de saúde
A Secretaria Municipal da
Saúde promoveu, de 5 a 11 de
dezembro, uma oficina de prática
de controle de infecção para os
servidores da saúde, educação e
obras. O encontro teve por objetivo trabalhar a prevenção, com
caráter informativo, educativo e
normativo, além de estabelecer
critérios de qualidade aos serviços na área da saúde de modo
especial, mas também nas demais
secretarias.
A oficina foi realizada na Unidade Sanitária Dom Henrique

Concluídas melhorias
na Igreja Matriz

Paulo André Paliosa/Divulgação

Gelain e integrou o Projeto de
Educação Permanente 2018, que
visa capacitar e qualificar os pro-

fissionais da saúde e também das
demais secretarias. A palestrante
foi contratada pelo Senac.

Com mais de 125
anos de história, a igreja Nossa Senhora do
Rosário, no Travessão
Cerro Grande, está em
processo de restauro.
A primeira etapa das
obras foram concluídas e consistiram na
conservação, com o
levantamento da igreja
do solo, a construção de
uma nova escada com
corrimãos de apoio,
troca do assoalho e a
reforma do telhado.
Nessa primeira fase, foram investidos R$ 10,7
mil - de um total de R$
18,5 mil arrecadados por
Igreja recebeu um corrimão de apoio.
meio de doações em dinheiro - houve também
Vêneta de Nova Pádua (Avenp) e
auxílio com material de construção Banda Santa Cecília não possuem
e mão de obra. Com isso, a comissão um prazo para término do projeto,
está com saldo positivo.
visto que as obras dependem dos
As próximas etapas consistem no recursos arrecadados.
restauro interno e da madeira exterInformações sobre a obra podem
na, além da pintura. As entidades ser acompanhadas no igrejagrantorexecutoras do projeto Associação to.blogspot.com.
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Ferroviário é tetracampeão invicto do futebol de campo
Time paduense ganhou por 4x0 sobre o Cerro Largo no final de semana passado
No último final de semana foi encerrada
a 25ª edição do Campeonato Municipal de
Nova Pádua. O time do Ferroviário sagrou-se
tetracampeão invicto ao vencer o Cerro Largo
por 4 x 0 e fechar a competição com quatro
vitórias e um empate. O ataque marcou 31
gols e a defesa foi vazada cinco vezes.
Nathan Menegat, do Ferroviário, com 9
gols marcados, foi o artilheiro. Venicio Vazzatta, com três gols sofridos em três jogos,
recebeu o troféu de goleiro menos vazado.
Alexandre Luza, do Ferroviário, foi eleito o
atleta destaque da competição.
A equipe treinada por Lucas Barcaro e Oscar Felipe Francescatto havia conquistado o

Os vencedores

Campeão: Ferroviário
Vice: Cerro Largo
3º Lugar: Loteamento Jorge Baggio

Mais de 120 atletas participam
da Rústica Pádua Run

A 1ª Rústica Pádua Run,
realizada no dia 9 de dezembro, teve a participação de
122 atletas de Nova Pádua e
da região. A largada ocorreu
na Adega Dom Camilo e
teve um percurso de 8 km
passando pelas comunidades
do interior do município. A
chegada também ocorreu no
Lago Dom Camilo, onde foi
realizada a premiação.
Os atletas receberam medalhas de participação. Os
vencedores, do 1º ao 5º na
geral masculino e feminino e
nas categorias por idade, receberam troféus.
De acordo com o Diretor de Esportes, Samoel Pauletti, "o evento foi um sucesso e os
participantes elogiaram as belezas naturais
Classificação geral
Masculino
1º – Adalmir De Oliveira
2º – Gilmar Da Silva
3º – Mauricio De Oliveira
4º – Rodrigo Cardoso Boscato
5º – Maicon Da Silva

Fotos Maicon Pan/Prefeitura NP/Divulgação

título em 2005, 2007 e 2009. A equipe do Loteamento Jorge Baggio ficou com o 3º Lugar.
O futebol de campo de Nova Pádua foi retomado com a participação expressiva de sete
equipes, fato que obrigou o Departamento de
Esportes a elaborar a competição com um
formato mais enxuto em função das poucas
datas disponíveis até o encerramento do ano.

Divulgação

Largada da Rústica Pádua Run.

do percurso, além é claro, da oportunidade
de realizar uma atividade física”.
A Rústica Pádua Run contou com o apoio
da prefeitura municipal de Nova Pádua.
Feminino
1º – Catiane Garibaldi
2º – Gabriela Calgaro
3º – Monia Bisinella
4º – Franciane Pistorello
5º – Danitize Rodrigues

- A lista com todos os vencedores pode ser conferida em www.novapadua.rs.gov.br.

Ferroviário comemorou o quarto título.

Serraninho reúne atletas
No dia 2 de dezembro foi realizado o
Serraninho SESC em
Nova Pádua e Flores
da Cunha. A competição reuniu as equipes
do Projeto Jogar, de
Nova Pádua, da FC
Iniciação Esportiva,
de Flores da Cunha,
do Colégio São José,
de Caxias do Sul, e
do Glória, de Vacaria nas categorias Sub 08, Sub 10 e Sub 12. O evento contou
com a participação de cerca de 160 atletas em 51 jogos disputados durante o dia.

Bons resultados no
Motocross
O piloto Leonardo Menegat teve uma temporada de
2018 de bons resultados. No
Campeonato Regional de Motocross, título na Intermediária
MX2 e um vice-campeonato
na MX2. No Circuito Serrano
de Motocross o vice-campeonato na categoria MX2
e o 3ª lugar na Força Livre
Importada. No campeonato
Gaúcho de Motocross fechou
a competição na 5ª colocação
no geral na MX2.

Futevôlei encerra o
calendário esportivo
O Departamento de
Esportes
de Nova
Pádua realizou no domingo, dia
16, a última
competição
esportiva de 2018. Realizado na quadra do Parque dos Peixes,
o torneio de futevôlei foi vencido pela dupla formada por
Robson Menegat e Nicolas Costa. Na final, venceram Renato
Salvador e Maico Morandi por 18 x 16. Fabrício Sonda e Marco Rigotto terminaram na 3ª posição ao derrotarem a dupla
Franciel Sonda e Deiner Lucian Barili, também por 18 x 16.

