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Feprocol, a verdadeira festa colonial
Evento está com a programação definida, com shows nacionais e a gincana recreativa e cultural, que abre inscrições nesta sexta-feira
A menos de um mês para ganhar as ruas de Nova Pádua, a
14ª Festa de Produtos Coloniais,
a Feprocol, está ganhando corpo
com a confirmação da programação que divertirá paduenses e visitantes durante os dois finais de
semana – de 15 a 24 de fevereiro,

de sexta a domingo. Entre os
destaques estão shows musicais,
entre eles o nacional da dupla
Thaeme e Thiago, o Encontro Regional da 3ª Idade, o Festival da
Gastronomia Colonial, o 3º Moto
Pádua com show de manobras
radicais com Joaninha, a Gincana

Recreativa e Cultural Feprocol,
além de oficinas e dias de campo
voltados aos agricultores, missa
em talian e o tradicional desfile de
carros alegóricos aos domingos.
A programação da Feprocol se
concentra no Centro da cidade,
com exposição agropecuária e de
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equipamentos, praça de alimentação, Vila Colonial e palco externo
no largo da Igreja Matriz. O salão
paroquial terá enfoque gastronômico e a feira comercial com
exposição de produtos coloniais
ficam mantidas no ginásio municipal, onde haverá ainda a pipa para
degustação de uvas. Os estandes
da exposição e feira estão sendo
comercializados.
Acompanhado pela rainha Julia
Menegat e as princesas Andrezza

Piroli Tonello e Renata Zampieri, o presidente da Feprocol,
Gelson Sonda, juntamente com
a comissão organizadora do
evento, cumpre um calendário de
divulgação na região, com visitas
a prefeituras e meios de comunicação. O convite ao governador
Eduardo Leite também deverá
ser entregue nos próximos dias
e, pela primeira vez, a comitiva
deve ir à Brasília para convidar o
presidente Jair Bolsonaro.

Shows e desfiles

O trio Julia, Andrezza e Renata estará recepcionando o público que chega ao Pequeno Paraíso
Italiano para sua maior festa.

A 14ª Feprocol reúne atrações
para todos os gostos e os shows
musicais fazem parte da proposta.
Artistas florenses como Paulo Roberto Tonet e Cris Lodea sobem ao
palco no dia da abertura da festa e
o Grupo Ricordi tem apresentação
confirmada para o dia 16. Felipe
Pires e Serginho Moah também
estão na programação do primeiro
final de semana da festa, junto com

o Grupo Ragazzi Dei Monti. Para
o segundo fim de semana, a Banda Barbarella animará o público,
junto com os shows nacionais Marcelo e Vanutti e Thaeme e Thiago.
A banda Santa Cecília de Nova
Pádua também se apresentará.
Já os desfiles de carros alegóricos ocorrem nos dois domingos, no
dia 17 às 15h30min, e no dia 24 às
10h, na Avenida dos Imigrantes.
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Inscrições abertas para a gincana
Como já é tradicional nas edições da Feprocol, as charadas e
provas de gincana divertem as
comunidades do município divididas em equipes. Neste ano,
a Gincana Recreativa e Cultural
será organizada pelo Jornal O
Florense, com o apoio da comissão organizadora da 14ª Feprocol
e da Prefeitura de Nova Pádua.
Para participar, as equipes precisam ter, no mínimo, 15 membros,
sendo que, em sua maioria, os
integrantes devem residir em
Nova Pádua.
As inscrições são gratuitas

e abrem nesta sexta-feira, dia
18, seguindo até o dia 4 de fevereiro – devem ser realizadas
na sede do Jornal O Florense
(Rua Garibaldi, 1.020, sala 4)
ou na Prefeitura de Nova Pádua,
junto à Secretaria de Educação.
O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis nos sites
do O Florense (www.oflorense.
com.br) e da prefeitura (www.
novapadua.rs.gov.br) em forma
digital; e impressas nesses dois
endereços. Informações podem
ser obtidas pelo email gincanafeprocol@jornaloflorense.com.br

ou pelo telefone 3279.3000. Os
coordenadores das equipes, após
a inscrição, ficam convocados
para uma reunião geral no dia 8
de fevereiro, às 17h, no auditório
da prefeitura.
A gincana terá início no dia
15, a partir das 19h, com a divulgação das primeiras charadas
e tarefas. As atividades deverão
ocorrer durante os dois finais de
semana, com encerramento e
entrega da premiação na tarde do
dia 24. As equipes vencedoras receberão prêmios em dinheiro que
variam de R$ 1,5 mil a R$ 300.

Entre as atrações musicais, destaque para a dupla Thaeme e Thiago, que
sobe ao palco no dia 24, às 19h, antes do encerramento oficial da Feprocol.
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Um ano de muito trabalho
Confira os principais fatos que marcaram 2018 em Nova Pádua
Avanços na educação e na agricultura,
manutenção do projeto Prefeitura nas
Comunidades e criação do Programa de
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico

de Nova Pádua (Prodenp). Estes são alguns
dos acontecimentos que ganharam destaque
em Nova Pádua no ano que se encerrou.
Mas as obras têm protagonismo. Pavi-

Janeiro

– Foram criadas as vagas de estacionamento reservadas para idosos e deficientes.
– Áreas de vinhedos e criação de frangos respondem por 72% do valor total do setor
primário de Nova Pádua.

Fevereiro

– Nova Pádua passou a
contar com a coleta de lixo
seletivo e orgânico. Inicialmente foram 25 pontos
de recolhimento na área
central e no loteamento
Baggio.
– Cerca de 480 estudantes voltam às aulas no
município, da educação infantil aos cursos superiores.
– Iniciam as obras de
pavimentação no Travessão
Paredes.
– Nova Pádua foi palco para o evento da abertura oficial da colheita da uva no
Rio Grande do Sul, com a presença do governador José Ivo Sartori.

Março

– Tem início o projeto Prefeitura nas Comunidades, ação com o objetivo de aproximar
os paduenses do poder executivo.
– Aniversário do município: Nova Pádua comemora 26 anos de emancipação política
com diversas atividades.

Abril

– Estrada do Travessão
Acioli em obras. Trecho
de 1,1 km foi alargado
para asfaltamento.
– É inaugurado o asfalto do Travessão Paredes.

mentações nas comunidades do Paredes
e Acioli e a revitalização do Belvedere
Sonda.
E mesmo com o temporal que levou ao

chão parte de produção agrícola do município, a Festa de Produtos Coloniais, a Feprocol, ganhou peso para uma programação
neste ano. Confira a retrospectiva de 2018:

Julho

– Comemorações alusivas
à Festa do Colono e do Motorista contam com o resgate do
tradicional desfilo de tratores
e caminhões.
– Paróquia Santo Antônio
inicia reformas estruturais na
Igreja Matriz.

Agosto

– Embaixatrizes da Feprocol participam de diversas atividades no período de pré-concurso.
– Nova Pádua assina termo para a construção de um centro de cultura, espaço para
realização de eventos públicos.
– Efetivo da Brigada Militar retorna para Nova Pádua.

Setembro

– Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) apontam para
uma melhora nas notas da
educação paduense.
– Prefeitura adquire ambulância e veículo S10 destinados à Secretaria de Obras.

Outubro

– Eleitas as soberanas da
14ª Feprocol: a rainha Julia Menegat e as princesas
Andrezza Piroli Tonello e
Renata Zampieri foram coroadas em evento no salão
paroquial.

Maio

– Feprocol abre inscrições para rainha e princesas.
– É lançado o Programa
de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico de
Nova Pádua (Prodenp),
que atua em três pilares:
indústria, agricultura e
turismo.

Junho

– Dez candidatas se inscrevem no concurso que elege a rainha e princesas da 14ª
Feprocol.
– Prefeito Ronaldo Boniatti passa a integrar a diretoria da Amesne.
– O município conquista avaliação máxima em transparência pública.

Novembro

– Prejuízo com o temporal
do dia 31 de outubro foi estimado em R$ 45 milhões nas
lavouras paduenses.
– Mesmo depois da intempérie que atingiu a agricultura do município, Feprocol
confirma sua programação
de 15 a 24 de fevereiro de
2019.
– Inaugurado o asfalto no
Travessão Acioli.

Dezembro

– São inauguradas as reformas do Belvedere Sonda.
– Comunidade do Leonel terá canalização de água.
– Câmara devolve mais de R$ 321 mil à prefeitura.
– São realizadas as gravações do vídeo institucional da 14ª Feprocol.
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Revitalização do Belvedere incentiva novos empreendimentos
Bar e receptivo turístico são as apostas para incrementar um dos mais belos pontos turísticos do município
A praticamente um mês da
inauguração da revitalização do
Belvedere Sonda, que conta com

um novo deck, além de estrutura
renovada, o local também passou
a oferecer um receptivo turístico

e um bar, além de mais áreas de
lazer, playground para as crianças,
mobiliário urbano, bicicletário,
DIVULGAÇÃO

Belvedere Bar e Café se torna mais uma opção para quem quer se encantar com as belas
paisagens de Nova Pádua desfrutando da boa gastronomia local.

Ano inicia com obras
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Não diferente do último ano, a
Prefeitura de Nova Pádua inicia
2019 com força máxima em algumas obras que já estão em andamento. Confira um levantamento
da Secretaria de Obras, Serviços
Públicos, Viação e Trânsito de
como estão as melhorias pelo
município:
– Estrada que liga os travessões
Bonito ao Barra: está sendo realizada a reforma da estrada que
possui mais de 1,9 mil metros de
extensão. A prefeitura trabalha
no alargamento da via, drenagem
e os serviços necessários para
posterior asfaltamento. A previsão
é que a obra seja concluída em
60 dias.
– Ações no interior: serviços
de melhoria de estradas, cascalhamento, serviços de máquinas
para grampeamento, limpeza de
açudes e outros serviços para a
agricultura estão sendo realizados
rotineiramente.
– Canalização de água no Travessão Leonel: os 10 km de canalização da rede de abastecimento
de água estão com o trabalho
90% concluído. A Secretaria de
Obras realiza a abertura e o fechamento de valas, etapa que deve
ser concluída até o final do mês.
Vinte e três famílias que moram
na localidade serão beneficiadas
com a obra.

estão intensificados os trabalhos
para a preparação da cidade para
a Feprocol. Limpeza de calçadas,
pintura de meios fios e outros
serviços necessários iniciam nos
próximos dias.

– Preparação para a Feprocol:

– Limpeza de valas: foram

realizadas limpezas de valas nas
margens de vias pavimentadas de
algumas comunidades. Conforme
a Secretaria de Obras, este serviço
está temporariamente parado em
virtude da canalização da rede
de água, onde os trabalhos estão
sendo intensificados.

estacionamento, iluminação e paisagismo. O Belvedere Bar e Café
é uma das novidades. Localizado
na parte inferior do restaurante,
o espaço tem vista panorâmica
e está aberto para a comunidade
aos sábados, das 12h às 23h, e aos
domingos e feriados, das 10h às
22h, com opções de cafés, sucos
e bebidas, sobremesas, tábuas de
frios, salgados e sorvetes. O tradicional café colonial ainda não
está no cardápio, mas em breve
os visitantes também poderão desfrutar da opção, além de uma carta
completa de vinhos e espumantes
da região.
O espaço gastronômico, que
futuramente também terá venda
de produtos coloniais, atende a
grupos fechados nas sextas-feiras
à noite e sábados ao meio-dia e à
noite, com cardápio a combinar
pelo telefone (54) 9.9636.1414
(WhatsApp).
Para quem gosta de diversão,
o receptivo turístico Piccolo

Paradiso é a outra novidade. No
espaço serão oferecidos passeios
de quadriciclo e de caminhão
pelo interior do município, com
visitação a rios e aos pontos com
destaque para as belas paisagens.
O empreendimento também oferece trilhas e rapel, tudo com
agendamento prévio. Algumas
atividades já estão previstas: no
dia 3 de fevereiro haverá rapel
na Cascata Borella, uma queda
d’água com mais de 70 metros
com condições perfeitas para a
prática do rapel e também para
desfrutar da natureza.
As inscrições para o rapel podem ser feitas via página do
Facebook (facebook.com/piccoloparadisonp) ou pelo Instagran
(instagram.com/picoloparadiso).
A primeira saída está prevista
para as 8h e a segunda para as
13h30min, na praça central. O
receptivo fica aberto junto ao
Belvedere Sonda aos sábados e
domingos, das 13h às 18h30min.
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Cartão Saúde passa a ser obrigatório
Pacientes paduenses deverão apresentar o documento para atendimentos
no posto de saúde e no hospital. Recadastramento inicia em março
A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Pádua está planejando para
o mês de março um recadastramento de
todos os usuários do Posto de Saúde. A
ação foi motivada pelo elevado número
de pessoas que estão cadastradas no sistema. De acordo com o secretário da pasta,
Rafael Martello, são 7 mil usuários para

uma população de pouco mais de 2,5 mil
habitantes. “O recadastramento será realizado por comunidade. Por meio de uma
documentação que será solicitada, vamos
analisar falecimentos, quem se mudou e não
utiliza mais o cadastro ou quem deixou o
município mas continua utilizando os benefícios, além daqueles pacientes que ainda

não possuem o cartão”, explica Martello.
A partir disso, o Cartão Saúde Nova Pádua
será confeccionado constando o código da
pessoa no sistema municipal e também o
número do cartão SUS, sendo que a apresentação do documento será indispensável
para a retirada de medicamentos no Posto
ou consultas no local ou no Hospital Fátima.

Produtores devem apresentar seus talões

Os agricultores de Nova Pádua
devem apresentar os talões de
produtor com as respectivas contranotas na prefeitura, conforme
cronograma ao lado. A documentação é necessária para a apuração das vendas e transferências
efetuadas durante o ano de 2018.
Mesmo que não tenha realizado
venda ou compra, o agricultor
deverá apresentar o talão, mesmo

que em branco, para estar em dia
com suas obrigações tributárias.
Caso não apresente o documento, o agricultor poderá perder os
benefícios municipais e provocar
o cancelamento automático da
Inscrição Estadual.
O horário para apresentação dos
talões é das 8h às 11h30min e das
13h15min às 17h. Mais informações pelo telefone 3296.1600.
DIVULGAÇÃO

Calendário

Sexta-feira, dia 18 – Travessão Leonel
Segunda-feira, dia 21 – Travessão Mützel e Belvedere Sonda
Terça e quarta-feira, dias 22 e 23 – Travessão Curuzu
Quinta-feira, dia 24 – Sede e arredores

Aberta campanha do pomar comercial
A Secretaria da Agricultura e Emater de Nova Pádua
iniciaram a campanha de aquisição conjunta de mudas
para pomares comerciais. As encomendas devem ser
feitas na secretaria, pessoalmente ou pelos telefones
3296.1140 ou 3296.1600. Para oficializar o pedido, é
necessário realizar o pagamento de 20% do valor da
compra, que é depositado diretamente na conta do viveiro. Posteriormente o comprovante deve ser enviado
para a secretaria.
De acordo com o titular da pasta, Samoel Smiderle,
a entrega das mudas deve ocorrer no final de junho.
Informações sobre as variedades podem ser consultadas
no site da Frutplan Mudas (www.frutplan.com.br).

Escolas recebem melhorias

Mais de 2 mil pessoas no Piquenique
Paradiso Del Vale
A terceira edição do Piquenique Paradiso Del Vale movimentou a cidade de Nova Pádua nas
vésperas de Natal. O evento, que
ocorreu no dia 23 de dezembro,
reuniu mais de 2 mil pessoas durante a tarde no Lago da Adega

Dom Camilo. O piquenique contou com shows de Ana Ballardin
e da dupla Johnny e Zé do Banjo,
além de food trucks de comidas e
bebidas, tábuas de frios e produtos coloniais, sucos e espumantes
da Adega Dom Camilo.

A Escola Municipal Professores Bortolo Bigarella
e Idalino Vailatti está passando por reformas neste
período de férias e, quando os 87 alunos retornarem às
aulas, no dia 18 de fevereiro, encontrarão novidades.
A cozinha e o refeitório dos dois prédios terão a instalação de forro para facilitar a limpeza, além de uma
nova passarela entre os dois prédios a fim de proteger
os alunos em dias de chuva. De acordo com a secretária
de Educação, Mônica Corso Pan, também serão realizadas manutenções básicas como limpeza, dedetização,
limpeza da caixa d’água e desratização.
As atividades para os professores iniciam no dia 13
de fevereiro.

Piccolo Esportivo
Maicon Pan
pan.maicon@hotmail.com

Calendário esportivo

Foi divulgado o calendário das competições esportivas de 2019. A disputa do
futebol de campo está prevista para iniciar
em março. Antes disso, em fevereiro, ocorre
o torneio de vôlei de areia misto. Também
estão programados os eventos de gaiolas,
torneio de poker, municipal de bisca trio e
o futsal veteranos. O futsal juniores ocorrerá nas férias escolares de julho, quando
também será realizado o futsal feminino. O
futebol 7, que sempre ocorria no início do
ano, nesta temporada inicia em agosto, junto
com o feminino de bochas.
Outra novidade que integra o calendário
é a disputa do torneio de taco, marcado
para outubro. De acordo com o diretor de
Esportes, Samoel Pauletti, a programação
pode sofrer alterações. “Vamos trabalhar
para que todas as competições sejam promovidas. O Departamento de Esportes fará
a sua parte, mas esperamos que os atletas se
organizem, para que tenhamos, no mínimo,
quatro equipes inscritas em cada modalidade”, ressalta Pauletti. Também estão no
calendário a 2ª edição do Pádua Run, eventos de Motocross, torneio FIFA 18, torneio
de futevôlei, além do futsal mirim e juvenil
que poderão ocorrer em parceria com outros
municípios da região.

Campeões de 2018

No início de cada temporada é de praxe
lembrar os campeões da temporada que
terminou. No esporte de Nova Pádua,
o primeiro título foi conquistado pela
equipe do Santo Antônio, ao sagrar-se
campeão inédito e invicto do futebol 7.
Em julho, o Nova Geração sagrou-se
pentacampeão do Municipal de Bochas
– Taça Elói Alessi. Em agosto, na decisão do futsal juniores, a equipe do Black
Killers conquistou o pentacampeonato
invicto. Em outubro, o J.A Futsal conquistou o título inédito do Citadino de
Futsal. Fechando as competições de 2018,
no mês de dezembro, de forma invicta, a
equipe do Ferroviário conquistou o título
do futebol de campo.

