
Estudantes e empreendedores
Nova Pádua, quinta-feira, 25 de maio de 2017 – www.jornaloflorense.com.br – Edição 3

Quinze alunos da Escola Estadual Luiz 
Gelain integram o programa Miniempresa 
em Nova Pádua, sendo que eles já comercia-
lizam os produtos do empreendimento, a Bio 
Garden. Estão disponíveis mini-hortas com 
mudas que podem ser escolhidas conforme o 
gosto do cliente como cebolinha, sálvia, sal-
sa, pimenta, alecrim e manjericão. As planti-
nhas são vendidas em uma caixa de madeira 
(três mudas) ou por unidade. “Buscamos 
um produto orgânico, trazendo praticidade, 
harmonia e saúde para os clientes”, destaca o 
presidente da empresa, o estudante Cristhian 
Rancan. Mais informações sobre os produtos 
ou pedidos podem ser conferidos na fanpa-
ge do Facebook Mini-hortas Bio Garden, 
ou pelo WhatsApp (54) 99.668.4406, com 
Rodrigo Rossi.

O programa Miniempresa é coordena-
do pela Câmara de Indústria, Comércio e 
Serviços (CIC) de Caxias do Sul, por meio 
da CIC Jovem, em parceria com o Centro 
Empresarial (CE) Jovem de Flores da Cunha 
e a Câmara Setorial de Nova Pádua, com 
a chancela da Associação Júnior Achieve-
ment. Os estudantes aprendem conceitos de 
livre iniciativa, mercado, comercialização e 
produção.  São explicados os fundamentos 
da economia de mercado e da atividade 
empresarial por meio do método Aprender-
-Fazendo, em que cada participante se con-
verte em um miniempresário.

Neste ano, as atividades tiveram início 
em março e se estendem até julho, com a 
participação de 18 escolas da rede pública e 
privada de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores 
da Cunha e Nova Pádua, envolvendo cerca 
de 600 alunos do 2º ano do ensino médio.

Pela organização e operação de um negócio, programa Miniempresa, desenvolvido
em escolas da região, proporciona experiência prática em atividades econômicas

Divididos em cinco diretorias, os alunos da Escola Luiz Gelain administram a Bio Garden com o 
auxílio dos advisers (conselheiros) do programa Elias Biondo, Tânia Fantin e Mathias Mazzocco.

Camila Baggio
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Antes da sessão ordinária da úl-
tima segunda-feira, dia 22 de maio, 
a Câmara de Vereadores de Nova 
Pádua recebeu o prefeito, Ronaldo 
Boniatti (PSDB), que fez uma expla-
nação de seu primeiro quadrimestre 
à frente do Executivo. O total de 
receitas realizadas neste período 
foi de R$ 5,4 milhões, sendo que as 
despesas liquidadas no período de 
janeiro a abril de 2017 foi de pouco 
mais de R$ 3 milhões. Descontan-
do o valor de Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), de R$ 
772,4 mil, nos quatro primeiros 
meses do ano Nova Pádua teve um 
superávit orçamentário líquido de 
R$ 1,6 milhão.

Nas receitas líquidas, o previsto 
para o período era de R$ 4,6 milhões 
de entradas para os cofres públicos, e 
o realizado fechou em mais de R$ 5 
milhões – 107% do esperado para o 
período. A previsão anual de receitas 
do município é de R$ 14 milhões, 
ou seja, quase 40% já somaram nas 
contas da prefeitura. Entre as receitas 
que contribuíram para o aumento no 
recebimento está o Imposto Predial 

Aprovado reajuste 
salarial de servidores

Os servidores da prefeitura e da Câmara de Vere-
adores de Nova Pádua, assim como aposentados e 
pensionistas, terão reajuste de 6,5% nos vencimentos, 
sendo 5% da inflação e 1,5% de aumento real. O projeto 
de lei que concede revisão geral anual foi aprovado por 
unanimidade pelos vereadores na sessão do dia 22 de 
maio. Prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores 
não terão aumento real.

Durante a sessão, três indicações foram aprovadas 
também por unanimidade: a criação de uma comissão 
especial para tratar sobre a situação da VRS-814, 
feita pelo vereador do PRB Antonio Rode, o Tonico; 
a instalação de lixeiras nas comunidades onde há co-
leta seletiva e orgânica, indicação da bancada do PP, 
composta pelos vereadores Ildo Stangherlin, Jéssica 
Boniatti, Maico Morandi e Danrlei Pilatti; e o convite 
ao presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança 
Pública (Consepro) de Nova Pádua, Augusto de Olivei-
ra Bernardo, para que fale na Casa sobre o policiamento 
no município, indicação do vereador César Menegat 
(PMDB). Tonico também foi o autor do projeto que 
institui o Certificado Emérito Agricultor do Ano.

Com o objetivo de informar sobre os 
trabalhos da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de Flores da 
Cunha e Nova Pádua, no dia 15 de maio a 
diretora da instituição, Maria Branchini da 
Silva, acompanhada do presidente Agapito 
Conz, e do conselheiro Euclides Gentil Ber-
gamaschi, participou da sessão ordinária da 
Câmara de Vereadores de Nova Pádua. Aos 

vereadores e comunidade Maria destacou 
assuntos como as despesas da entidade, seu 
quadro de colaboradores e a importância 
da instituição que auxilia na prevenção e 
tratamento de pessoas com deficiência. A 
indicação foi dos vereadores Silvino Ma-
róstica (PSDB) e César Menegat (PMDB). 
Atualmente, a Apae atende a 82 alunos, 
sendo nove de Nova Pádua.

A Escola Estadual Luiz Gelain 
comemora em 2017 oito décadas de 
formação de cidadãos e valorização 
da socialização. O Círculo de Pais 
e Mestres (CPM) e a direção da 
instituição lançaram o cartaz come-
morativo e também a programação 
de atividades que se concentrarão 
no dia 22 de julho. Segundo a vice-
-diretora, Vivia Copelli, o objetivo 
é reunir ex e atuais alunos, funcio-
nários, professores e familiares.

A Escola Luiz Gelain abriu as 
portas em 17 de julho de 1937 – 
inicialmente chamava-se Grupo 
Escolar de Nova Pádua. Com o 

passar dos anos mudou algumas 
vezes de nomenclatura e, a partir 
de 2000, passou a homenagear Luiz 
Gelain, paduense que atuou como 
professor em diversas escolas do 
município. Confira a programação 
do dia 22 de julho:

Economia saudável no quadrimestre
Prefeito de Nova Pádua, Ronaldo Boniatti apresentou os números que traduzem

os primeiros meses de 2017, destacando a redução da folha de pagamento

Prefeito Ronaldo Boniatti destacou a redução
na folha de pagamento da prefeitura.

e Territorial Urbano (IPTU). Dos R$ 
574 mil previstos para 2017, R$ 247 
mil já foram pagos, o que correspon-
de a 43% do total. “Isso mostra que 
os paduenses aproveitaram os des-
contos. Para o próximo ano vamos 
estudar métodos de cobrar o IPTU 
com vantagens para os munícipes”, 
adiantou Boniatti.

A audiência pública é em cum-
primento à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que determina que o Exe-
cutivo deve demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas fiscais do 
orçamento e de seguridade social ao 
final de cada quadrimestre. “Nossos 
números estão saudáveis e permitem 
concluir que a meta fixada para o 
período está sendo atingida. Segu-
ramos as despesas e mantemos um 
bom caixa para em breve investir em 
obras como a de pavimentação que 
será iniciada no Belvedere Sonda 
até o Travessão Leonel”, assegurou 
Boniatti.

Despesas contidas
Um dos pontos destacados pelo 

prefeito durante a audiência pública 

foi a diminuição dos gastos com a 
folha de pagamento da prefeitura. 
Este é o item mais significativo no 
conjunto das despesas fiscais, con-
siderando os poderes Executivo e 
Legislativo. De acordo com Boniatti, 
no primeiro quadrimestre foram 
gastos cerca de 5% a menos em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. “Para algumas pessoas que 
falaram que ‘encheríamos’ a prefei-
tura de cargos, estão aí os números. 

Readequamos e reformulamos 
funções e, mesmo se abríssemos 
todas, chegaríamos ao máximo de 
34% da receita, e hoje temos 28%. 
Baixamos as despesas com pessoal 
e isso é muito importante”, desta-
cou o prefeito. O limite prudencial 
estabelecido em lei é de 57%, apre-
sentando, respectivamente, o limite 
de comprometimento de 28,09%, 
sendo 25,98% para o Executivo e 
de 2,11% para o Legislativo.

Camila Baggio

Câmara recebe a Apae

A diretora da Apae, Maria Branchini, esteve na casa para falar sobre a entidade.

DiVUlgaÇÃo

Escola Luiz Gelain lança programação dos 80 anos

9h30min – Missa alusiva aos 80 
anos da Escola na Igreja Matriz 
de Nova Pádua.
10h30min – Recepção no Salão 
Paroquial Dom Júlio Scardovelli.
11h – Homenagens.
12h – Almoço de confraterniza-
ção por adesão.
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A Secretaria de Obras, Servi-
ços Públicos, Viação e Trânsito 
de Nova Pádua concluiu nesta 
semana as obras do novo acesso 
ao loteamento Jorge Baggio, com 
acostamento e área para conversão 
de automóveis junto à VRS-814. 
As máquinas fizeram a abertura da 
área que, por enquanto, receberá 

uma camada de cascalho e não 
será pavimentada. “Antes carros e 
outros veículos precisavam fazer a 
conversão para o loteamento direto 
na pista, o que era muito perigoso. 
Os ônibus também precisavam pa-
rar na pista. Era um pedido antigo 
dos moradores”, adianta o prefeito, 
Ronaldo Boniatti.

Os agricultores interessados em 
participar do programa Troca-Troca 
do governo federal, por meio da 
Secretaria de Agricultura de Nova Pá-
dua, têm até a próxima terça-feira, dia 
30 de maio, para solicitar sementes de 
milho a serem destinadas para a safra 
deste ano. As encomendas devem ser 

feitas na secretaria, estando disponí-
veis o milho híbrido convencional 
SG6302 (R$ 152 a saca de 20kg) e 
o milho híbrido transgênico LG6030 
PRÓ 2 (R$ 350 a saca com 60 mil se-
mentes). Ambas as sementes podem 
ser utilizadas no plantio para grãos 
ou na silagem para a alimentação de 

animais. Os produtores que efetuarem 
a compra do produto transgênico de-
verão pagar parte da saca no momento 
do pedido. Encerram também no dia 
30 os pedidos para encomenda de mu-
das frutíferas para pomar doméstico 
e comercial. Outras informações pelo 
telefone 3296.1600.

Encerra na próxima quarta-
-feira, dia 31 de maio, a campa-
nha de vacinação contra a febre 
aftosa. Os agricultores de Flores 
da Cunha e Nova Pádua devem 
adquirir as doses em casas agrí-
colas credenciadas – neste ano 
um empreendimento em Flores 
da Cunha oferece o serviço – an-
teriormente os produtores rurais 
precisavam ir até Caxias do Sul.

Após a compra das doses, que 
devem ser sempre mantidas re-
frigeradas utilizando uma caixa 
de isopor com gelo para o trans-

porte, elas devem ser aplicadas 
no rebanho em um prazo máximo 
de cinco dias para evitar perda de 
eficácia. A nota fiscal de compra 
deve ser apresentada dentro de 
cinco dias úteis na Inspetoria 
Veterinária de Flores da Cunha e 
Nova Pádua (Rua Dr. Montaury, 
ao lado do Banco do Brasil), pos-
sibilitando que seja atualizada a 
Declaração Anual de Rebanho. 
Mais informações na Inspetoria 
pelo telefone 3292.1472.

Em Flores da Cunha, as doses 
podem ser adquiridas na Agro-

bichos (Rua Júlio de Castilhos, 
2.130), aberta de segundas a 
sextas-feiras, das 8h às 11h50min 
e das 13h às 19h30min, e aos sá-
bados, das 8h às 11h50min e das 
13h30min às 17h30min. Infor-
mações pelo telefone 3032.1525. 

Em Caxias do Sul, a aquisição 
pode ser feita na Agropecuária 
Dalfovo (Rua Sinimbu, 116, 
no bairro Lourdes, telefone 
3288.2011) ou na Agropecuária 
Magnabosco (Rua Ângelo Mu-
ratore, 85, no bairro De Lazzer, 
telefone 3229.1424).

Uma maneira de descobrir o 
aprendizado por meio da música, 
além de ser uma atividade cultural 
que incentiva o lado artístico dos 
jovens. É nesses objetivos que 
se baseia o projeto Sons para o 
Futuro, que neste mês iniciou a 
terceira edição estruturada pela 
Secretaria de Educação, Cultu-

ra, Turismo, Esporte e Lazer de 
Nova Pádua, numa parceria com a 
Máster Escola de Música. São 25 
alunos do 5º, 8º e 9º ano do ensino 
fundamental e 1º ano do ensino 
médio que contam com oficinas 
de violão no contraturno escolar, 
uma vez por semana.

Para a secretária de Educação, 

Mônica Corso Pan, o projeto 
vai muito além do aprendizado. 
“Uma iniciativa como essa vai 
além dos conhecimentos musi-
cais. Estimula o desenvolvimen-
to do ser humano, pois várias 
habilidades e competências são 
desenvolvidas por meio da mú-
sica, como a disciplina e a con-

centração”, valoriza. Os alunos 
foram divididos em três turmas 
e as aulas duram, em média, 
uma hora. “Percebemos que os 
alunos melhoram a concentração, 
a responsabilidade e também a 
dedicação na escola, já que esse 
é um pré-requisito para participar 
desse projeto”, destaca Mônica.

A primeira edição do Sons para 
o Futuro foi realizada em 2015 
para incentivar o lado artístico 
dos jovens paduenses também 
de olho em um dos eventos mais 
tradicionais do município, o Show 
de Calouros. Somando as três 
edições, cerca de 70 alunos já 
integraram a iniciativa.

Música para estimular talentos
Projeto ‘Sons para o Futuro’ inicia terceira edição com a participação de 25 estudantes

Estudantes do ensino fundamental e médio aprendem por meio da música uma vez por semana.

PREFEiTURa DE NoVa PÁDUa/DiVUlgaÇÃo

Atenção às datas de vacinação da febre aftosa

Programa Troca-Troca vai até a próxima terça-feira

Loteamento Baggio ganha novo acesso



Futsete define última vaga
25 de maio de 2017 pan.maicon@hotmail.com

Piccolo Esportivo
Maicon Pan

A trilha passou por Nova Pádua 
O último domingo de abril dos paduenses foi marcado 

pelo ronco das motos. De acordo com os organizadores 
do evento, 255 trilheiros da região participaram do 1º 
Encontro de Trilheiros de Nova Pádua. Foram 80 quilô-
metros percorridos pelo interior do município, com vista 
para cachoeiras, vales, parreirais, entre outros pontos 
turísticos da cidade.

Bons resultados no 
2º Torresmeiros Fest 

No primeiro final de semana de maio, um grupo de 
gaioleiros de Nova Pádua participou do 2º Torresmeiros 
Fest, na cidade de Fagundes Varela. Na categoria Batom, 
Fabiana Menegat conquistou o título. Na categoria 4x2, 
Rodrigo Dalla Valle foi o 2º colocado e Edgar Tonet, o 
5º. Rodrigo Rossi ficou entre os 10 melhores na mesma 
categoria. 

Rodada define último semifinalista
A penúltima rodada do Futebol 7 de Nova Pádua ga-

rantiu a classificação do HSF, Estrela/GudPlei e Guarani 
com uma etapa de antecedência. O Santo Antônio perdeu 
o confronto direto diante do atual campeão por 1 x 0 e 
ocupa a 4ª colocação com 16 pontos. A equipe precisa 
de uma vitória simples para chegar à semifinal. O único 
time que ainda tem chances de classificação é o Bola 
Murcha (15), mas precisa torcer por um empate ou der-
rota do Santo Antônio. Além do último classificado, os 
jogos desta sexta-feira definem a ordem de classificação 
no G4 e os confrontos das semifinais.

Disputa acirrada no 
municipal de bochas 

Após a 5ª rodada, cinco equipes estão separadas por 
apenas um ponto. Curuzu e Cerro Largo lideram com 18 
pontos cada, seguidos por Accioli, Bonito e Divisa (17 
cada), Santo Antônio (15), Nova Geração (14), Paduense 
(13), Mützel (11) e Nova Pádua (10). 

O Ferroviário depende só dele
No dia 21, três jogos fecharam a penúltima ro-

dada da Copa Libertadores do Nordeste. Com os 
resultados, o Ferroviário chega à última rodada 
dependendo de uma vitória para chegar à semifi-
nal. O empate pode servir desde que o Serrano seja 
derrotado. O Ferroviário pode se classificar mesmo 
com uma derrota, mas, para tanto, o Serrano precisa 
perder seu jogo diante do Colorado Santa Helena e 
o Paranaguá derrotar o Independente de Gramado. 
Neste domingo, o representante de Nova Pádua vai 
a Vacaria onde enfrenta o Cavaleiros. Na briga pelo 
G4, o Colorado tem 16 pontos, seguido por Rosário 
(12), Paranaguá e Ferroviário (10 cada), Serrano (9) 
e Independente/Gramado (7).

O 1º Encontro de Tri-
lheiros de Nova Pádua 
reuniu 255 aficionados 
por trilhas e motos vin-
dos de diversas cidades 
do Estado. A largada 
ocorreu em frente à 
Igreja Matriz e a trilha 
seguiu por 80 quilôme-
tros percorridos pelo 
interior do município, 
como as comunidades 
dos travessões Divisa, 
Bonito, Mützel, Barra, 
Leonel e Curuzu.

Última rodada – 27/5

No Travessão Mützel
14h – Metralhas x Gud Play
15h – Guarani x Estrela Vermelha

No Parque dos Peixes
14h – Sº Antônio x Diprima
15h – Nacional x HSF
16h – Estrela x Bola Murcha

Resultados da 5ª rodada do 25º Cam-
peonato Municipal de Bochas de Nova 
Pádua, que homenageia o desportista 
João De Carli, jogos realizados no fim 
de semana passado: Divisa 6 x 0 Nova 
Pádua, Paduense 4 x 2 Nova Geração, 
Accioli 3 x 3 Curuzu, Mützel 3 x 3 Santo 

Antônio e Cerro Largo 3 x 3 Bonito. 
Próximos confrontos previstos para sá-
bado, dia 27: Bonito x Divisa, Nova Pá-
dua x Curuzu, Santo Antônio x Accioli, 
Nova Geração x Mützel e Cerro Largo x 
Paduense. Com esses resultados, Cerro 
Largo e Curuzu dividem a liderança do 

grupo, ambos com 18 partidas ganhas, 
seguidos por Accioli, Bonito e Divisa 
(17 cada). Na sequência aparecem Santo 
Antônio (15), Nova Geração (14), Pa-
duense (13), Mützel (11) e Nova Pádua 
(10). Seguem às quartas de final os oito 
melhores colocados. 

Cinco jogos serão disputados na tarde de sábado, dia 27

As equipes do Santo Antônio e 
Bola Murcha definem neste fim de 
semana a última vaga à semifinal do 
5º Campeonato Municipal de Futsete 
de Nova Pádua. Após a realização da 
penúltima rodada no dia 19 de maio, 
três semifinalistas já são conhecidos. 
Guarani, HSF e Gud Play, vencedor da 
edição de 2016, dividem a liderança do 
grupo, cada um com 19 pontos. Em 
quarto lugar aparece o Santo Antônio 
e, na quinta posição, o Bola Murcha.

Para seguir na disputa, além de 

vencer o Estrela, o Bola Murcha pre-
cisa torcer por um tropeço do Santo 
Antônio contra o Diprima. Se ambos 
vencerem, a vaga fica com o time do 
Travessão Paredes, que está à frente 
por um ponto. Os demais confrontos 
apenas definem as posições dentro do 
grupo e os confrontos da semifinal. Os 
resultados da penúltima rodada, dia 
19: Diprima 4 x 1 Estrela Vermelha, 
Guarani 2 x 1 Estrela, HSF 7 x 0 Me-
tralhas, Gud Play 1 x 0 Santo Antônio 
e Bola Murcha 10 x 0 Nacional.

Municipal de Bochas

1º Encontro de Trilheiros
DiVUlgaÇÃo


