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Muito além do alimento, os colonos 
são os responsáveis por fomentar e 
movimentar muitos outros setores da 
economia. E os motoristas, que além de 
transportar vidas e produtos, beneficiam 
o desenvolvimento das cidades e a inte-
gração das pessoas. É para homenagear 
esses dois profissionais que Nova Pádua 
realiza, de 2 a 30 de julho, a Festa do 
Colono e Motorista, com uma programa-
ção que alia gastronomia, religiosidade e 
esportes, entre outras atividades. Neste 
domingo, às 9h, a programação começa 
com uma missa em talian que recorda os 
130 anos da primeira celebração religiosa 
rezada no povoado de Nova Pádua, tendo 
como fiéis os imigrantes vindos da Itália, 

Para homenagear colonos e motoristas
Nova Pádua abre neste domingo, dia 2 de julho, a programação especial 

em agradecimento aos que trabalham pelo desenvolvimento da agricultura

Camila Baggio
camila@jornaloflorense.com.br

Desfile e bênção de tratores e caminhões

que na mala trouxeram a fé como pilar 
de sustentação.

No dia 2 de julho de 1887 o colonizador 
Angelo Arcaro registrou a realização da 
primeira missa de Nova Pádua, na época 
colônia de Caxias do Sul. O local escolhido 
foi o antigo cemitério, ao alto da colina, 
próximo ao atual ginásio esportivo. Neste 
domingo, durante a celebração que recorda 
o ato, serão reconhecidos os restos mortais 
do padre Alessandro Pelegrini, celebrante 
daquela primeira missa, que serão trazidos 
ao município pelo Círculo Cultural Ítalo-
-Brasileiro de Antônio Prado, município o 
qual Pelegrini assumiu logo que chegou da 
Itália, em 1883. A atividade é realizada pela 
Associação Vêneta de Nova Pádua e pela 
Banda Santa Cecília, com apoio da prefei-
tura. Confira na página 2 a programação 
completa da Festa do Colono e Motorista.

Um dos destaques da Festa do Colo-
no e Motorista deste ano é a volta da 
realização do desfile com bênção dos 
tratores e caminhões, que ocorrerá na 
Avenida dos Imigrantes, no largo da 
Igreja Matriz, no dia 30 de julho, após 
a missa. Para o prefeito de Nova Pá-
dua, Ronaldo Boniatti, esta é uma das 
principais atividades na programação, 
retomando uma tradição realizada por 
anos e que há algumas edições não era 
organizada por conta da construção 
do novo salão paroquial. “O grande 
objetivo é a integração dos agricultores 
e motoristas em uma oportunidade de 

valorizar suas funções e, sobretudo, 
pela questão religiosa do desfile, com 
um momento onde as máquinas são 
abençoadas e levam isso para o dia a dia 
de trabalho”, valoriza Boniatti.

Os paduenses que participarem do 
desfile deverão confirmar sua participa-
ção até o dia 28, na Secretaria de Agri-
cultura ou na prefeitura (3296.1600). O 
produtor ou motorista será presenteado 
com um ingresso para o almoço no sa-
lão paroquial. Para a comunidade que 
também almoçar no local, os ingressos 
custam R$ 42 e podem ser adquiridos 
na prefeitura.

Camila Baggio
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Programação

2/7 – Domingo 
9h – Missa em talian em come-

moração aos 130 anos da primeira 
celebração realizada no município, 
na Igreja Matriz.

5 e 6/7 – Quarta e quinta-feira
– Oficina sobre crédito rural, 

Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro), seguro 
agrícola e planejamento, com o 
engenheiro agrônomo e extensio-
nista da Emater-RS/Ascar de Nova 
Pádua Willian Heintze. Travessão 
Cerro Largo (manhã do dia 5), 
Travessão Bonito (tarde do dia 5), 
Travessão Divisa (manhã do dia 6) 
e Travessão Curuzu (tarde do dia 6).

7/7 – Sexta-feira
18h – Curso sobre o cultivo da 

nogueira pecã, com os professores 
Diniz Fronza e Jonas Janner Ha-
mann, no auditório da prefeitura 
(inscrições gratuitas para os pa-
duenses na Secretaria de Agricul-
tura – 3296.1600).

8/7 – Sábado 
8h – Continuação do curso sobre 

o cultivo de nogueiras.

15/7 – Sábado 
19h30min – Show de Calouros 

e, às 23h, baile com o Musical 
Porto do Som, no salão paroquial, 
com entrada gratuita (leia mais na 
página ao lado).

17/7 – Segunda-feira
19h – Início do 21º Campeonato 

Municipal de Futsal Juniores, no 
ginásio de esportes.

20/7 – Quinta-feira
13h45min – 1º Seminário sobre 

Bovinos de Leite, no salão paro-
quial de Nova Pádua (as inscrições, 
gratuitas, devem ser feitas no site 
da prefeitura – www.novapadua.
rs.gov.br). 

22/7 – Sábado 
9h30min – Missa na Igreja Matriz 

integrando a Festa Comemorativa 
aos 80 anos da Escola Luiz Gelain.

11h – Homenagens aos 80 anos 
da instituição de ensino.

12h – Almoço de confraterniza-
ção no salão paroquial (compra e 
reserva de ingressos na escola ou 
pelo telefone 3296.1133).

28/7 – Sexta-feira
13h30min – Encontro da Bela 

Idade, com tarde de recreação e café 
às 16h, no salão paroquial.

29/7 – Sábado
13h30min – Final do 25º Campe-

onato Municipal de Bochas Cancha 
de Areia – Taça João De Carli.

30/7 – Domingo 
Todo o dia – Feira de máquinas, 

tratores e implementos agrícolas.
8h30min – Missa em home-

nagem aos colonos e motoristas, 
animada pelo Coral Santa Cecília, 
na Igreja Matriz.

10h – Desfile e bênção de tratores 
e caminhões.

12h – Almoço colonial, no salão 
paroquial.

14h – Tarde de recreação com 
brinquedos infláveis, no largo da 
Matriz.

Fonte: Prefeitura de Nova Pádua.

Além da volta do desfile e 
bênção de tratores e caminhões, 
que terá grande integração dos pa-
duenses que trabalham com a terra 
ou no volante, a programação 
da Festa do Colono e Motorista 
conta com atividades especiais 
para este público. Nos dias 5 e 6 
serão realizadas nas comunidades 
oficinas sobre crédito rural, Pro-
grama de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro), seguro 
agrícola e planejamento e, na 
próxima sexta-feira, dia 7, um 
curso sobre o cultivo na nogueira 
pecã será ministrado no auditório 
da prefeitura. A atividade surgiu 
de uma demanda local. “Temos 
alguns produtores no município 
e com isso surgiu o interesse pelo 
assunto. No curso será oferecido 
material didático e certificado ao 
final das atividades”, adianta o 
secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente, Samoel Smiderle. 
As inscrições para a atividade 
devem ser feitas na secretaria 

(3296.1600) e são gratuitas para 
os moradores de Nova Pádua 
(para produtores da região o curso 
tem custo de R$ 100). 

Outro destaque é o 1º Semi-
nário Municipal sobre Bovinos 
de Leite. A atividade, com início 
às 13h45min do dia 20, conta 
com parceria da Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) em três 
palestras direcionadas ao assunto, 
abrangendo ainda a gestão e su-
cessão familiar. “A programação 
do seminário engloba assuntos 
muito importantes como o con-
forto animal em sistemas de 
compostagem. Além disso, com o 
apoio da UCS, poderemos atrair 
estudantes de Agronomia e Vete-
rinária, já que é um tema bastante 
interessante e valerá como horas 
complementares necessárias para 
a conclusão dos cursos”, destaca 
o secretário. As inscrições para o 
seminário são gratuitas e devem 
ser feitas no site da prefeitura 
(www.novapadua.rs.gov.br).

A aplicação do inseticida bioló-
gico BTI é uma prática permanente 
na luta contra o incômodo mosquito 
borrachudo. O produto, composto 
de uma bactéria que se alimenta 
da larva do mosquito, é distribuído 
pela Secretaria da Agricultura de 
Nova Pádua para aplicadores que 
fazem a distribuição em locais 
propícios para a proliferação dos 
insetos. E para facilitar o transporte 
e distribuição desse produto, foi dis-
ponibilizada a partir deste mês uma 
bolsa reutilizável, à prova d’água, e 
que acondiciona os frascos de for-
ma segura e ainda evita o descarte 
de sacolas plásticas.

A distribuição do BTI na nova 

embalagem ocorreu na última 
semana. “A bolsa conta com as 
informações municipais e espaços 
apropriados para armazenar frascos 
contendo o produto. A proposta é 
reduzir o uso de sacolas plásticas 
que são descartadas depois. Sempre 
após a entrega das bolsas, elas se-
rão recolhidas em até uma semana 
para que haja, posteriormente, a 
reposição do produto”, explica o 
titular da pasta de Agricultura e 
Meio Ambiente, Samoel Smiderle. 
O inseticida é diluído em água na 
proporção adequada e espalhado 
por riachos e rios. Por ser um pro-
duto biológico, não é tóxico e não 
contamina a água.

Atividades direcionadas
 aos agricultores

Curso de cultivo da noz pecã e seminário sobre 
bovinos de leite integram a programação

Contra o mosquito borrachudo 
e a favor da natureza

Famílias que aplicam o BTI receberam neste 
mês as doses dentro das novas bolsas.

JaNaÍNa oBaDoWSKi/PREFEiTURa NP/DiVUlgaÇÃo
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Subsídio na compra de calcário
Foi aberta nesta semana pela Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente de Nova Pádua a 
campanha para o subsídio na compra de calcário 
para os produtores rurais. Os pedidos podem ser 
feitos junto à secretaria, mediante apresentação 
da análise de solo da propriedade. O auxílio vem 
por meio do frete – ao todo foi licitado transpor-
te para 160 toneladas do produto que deverá ser 
entregue nas propriedades em até oito meses.

A análise do solo, indispensável para que 
o produtor tenha direito ao benefício, pode 
ser encaminhada junto ao escritório local da 
Emater-RS/Ascar. O calcário é adquirido por 
R$ 103 a tonelada (pela empresa Unical, de 
Pantano Grande). Para fins agrícolas, o calcário 
é utilizado para corrigir a acidez do solo. Ao 
mesmo tempo em que faz essa correção, o mi-
neral fornece cálcio e magnésio indispensáveis 
para a nutrição das plantas. A aplicação aumenta 
a disponibilidade de nutrientes e permite a 
maximização dos efeitos dos fertilizantes e, 
consequentemente, o aumento substancial da 
capacidade produtiva da terra.

Reestruturação do 
posto de saúde

A Prefeitura de Nova Pádua lançará nos próxi-
mos dias uma licitação para compra de 128 novos 
equipamentos e de um veículo de cinco lugares, 
melhorias que serão destinadas para a Secretaria 
da Saúde. O investimento de R$ 160,9 mil é re-
sultado de uma emenda parlamentar encaminhada 
pelo deputado Mauro Pereira (PMDB), por meio 
do Ministério da Saúde e do Fundo Nacional da 
Saúde. O valor, que teve sua inclusão no orça-
mento aprovada na última segunda-feira, dia 26, 
pela Câmara de Vereadores, está à disposição da 
prefeitura, que fará a aquisição de cadeira odon-
tológica completa, computadores e impressoras, 
cadeiras de rodas, inclusive para pacientes obesos 
e mesa ginecológica, entre outros. Um veículo de 
cinco lugares também será adquirido para o des-
locamento da equipe em atendimentos externos, 
além do transporte de pacientes. A emenda foi 
encaminhada em dezembro de 2016. “A ação visa 
estruturar o posto de saúde”, adianta o secretário 
de Administração e Fazenda, Pedro Fernando 
Quintanilha.

Integrando a programação 
especial alusiva aos colonos e 
motoristas, ocorre no dia 15 de 
julho mais uma edição do tra-
dicional Show de Calouros de 
Nova Pádua. Os artistas que de-
sejam se apresentar devem fazer 
a inscrição gratuitamente a partir 
da próxima segunda-feira, dia 3, 
na prefeitura paduense. O prazo 
se encerra no dia 10 e o cadastro 

é limitado em 20 artistas.
Nesta edição serão quatro ca-

tegorias – Interpretação (músicas 
nacionais ou internacionais), In-
terpretação Local (participantes 
de Nova Pádua), Infanto-Juvenil 
(adolescentes com até 14 anos) 
e Escolas de Música (alunos de 
qualquer idade de instituições 
de Nova Pádua e região). Para 
os vencedores de cada categoria 

serão distribuídos R$ 2,5 mil em 
prêmios.

Após as apresentações e divul-
gação dos vencedores, o baile 
fica por conta do Musical Porto 
do Som. A entrada é gratuita e 
as atividades ocorrerão no Salão 
Paroquial Dom Júlio Scardovelli. 
Outras informações pelo telefo-
ne 3296.1600, na Secretaria da 
Educação.

Foram finalizadas as melho-
rias das quatro ruas da área 
urbana de Nova Pádua que re-
ceberam pavimentação asfáltica 
nas últimas semanas. As ruas Se-
nador Pinheiro Machado, Hen-
rique Luiz Bedin, João Sonda e 
Angelo Pilati, que totalizam 498 
metros de extensão, receberam 
investimento de R$ 245,7 mil de 
uma emenda do deputado federal 
Mauro Pereira (PMDB) e R$ 48 
mil do Poder Executivo. Outra 
ação que também foi concluída 
pela Secretaria de Obras foi a 
troca da tubulação pluvial em 
uma quadra da Rua Padre Alessi.

No Belvedere Sonda, ligando 
ao Travessão Leonel, as obras 
de pavimentação estão em an-
damento. Neste trecho de 1 
quilômetro o investimento será 
de R$ 550 mil, sendo R$ 250 
mil de emenda parlamentar do 
deputado Carlos Gomes (PRB) 
e R$ 300 mil de contrapartida 
da prefeitura. “Essa obra terá 
prioridade em função das verbas 
federais, a empresa responsável 
pelo serviço já foi contratada e, 

em seguida, a pavimentação se 
inicia. Atualmente as máquinas 
trabalham nas redes pluviais e na 
retirada de barrancos. Os postes 
de energia elétrica também estão 
sendo realocados”, adianta o 
prefeito, Ronaldo Boniatti.

Além disso, a prefeitura atua 
de forma paralela em um pro-
grama de abertura de novas vias 
pelas comunidades do interior. 
A primeira ação será no Traves-
são Bonito. “Realizamos uma 
reunião com a comunidade, que 
auxiliará na retirada de parrei-
rais e outras construções que 
estiverem no traçado. É uma 
via alternativa e que passa por 
diversos empreendimentos e 
vinícolas”, destaca o prefeito. 
Outra comunidade a receber 
o programa será o Travessão 
Barra, que terá futuramente a 
abertura de uma via de ligação 
à comunidade do Bonito. Tre-
chos no Curuzu também serão 
abertos. “Vamos aos poucos 
iniciando essas melhorias. De-
pendemos da colaboração do 
clima”, explica Boniatti.

Vem aí mais um Show

Estrada do Belvedere Sonda em obras
Enquanto máquinas atuam no interior, quatro ruas da área central já foram sinalizadas e estão concluídas

Na comunidade do Belvedere 
Sonda, ligando ao Travessão 
Leonel, a via está em fase de 

estruturação para em breve receber 
a pavimentação asfáltica.

Camila Baggio
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Piccolo Esportivo
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Jogo extra define último classificado
Empatados com 22 pontos ao final da fase classificatória, Paduense e Mützel joga-

ram no dia 24 uma partida extra para definir o último classificado para as quartas de 
final do certame de bochas. Com a vitória de 3 x 2, o Paduense enfrenta o Accioli, 
líder da 1ª fase com 34 pontos. Neste sábado, dia 1º, acontecem os jogos de ida da 
2ª fase com os confrontos entre Paduense x Accioli, Santo Antônio x Cerro Largo, 
Bonito x Divisa e Nova Geração x Curuzu.

Decisão no Futsete
HSF e Estrela/GudPlei se enfrentaram na final de 2016, vencida pelo Estrela. Agora 

as equipes voltam a decidir o título. Na semifinal, conquistaram a classificação nos 
pênaltis. O HSF eliminou o Santo Antônio por 3 x 2, depois do empate em 3 x 3 no 
tempo normal. O atual campeão e o Guarani empataram em 1 x 1 no tempo regula-
mentar; na decisão da marca da cal, o Estrela/GudPlei venceu por 5 x 4. As equipes 
chegam à decisão com uma campanha idêntica de sete vitórias, dois empates e uma 
derrota. No enfrentamento da primeira fase, o Estrela levou a melhor e venceu por 
4 x 1. A final é hoje, às 20h, no Travessão Mützel. 

Ferroviário busca o 5º título
Depois de conquistar a classificação para a semifinal na última rodada, a vaga para 

a final veio nos acréscimos da partida contra o Colorado Santa Helena, em Bento 
Gonçalves. Depois da vitória de 1 x 0 atuando em casa, o Ferroviário conseguiu 
o empate com gol de Pé Fino, em cobrança de falta, aos 48 minutos da segunda 
etapa. O adversário será o Rosário, que eliminou o atual campeão Paranaguá com 
duas vitórias. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram no Travessão Curuzu 
com vitória de 3 x 1 para o representante de Nova Pádua. Por ter melhor disciplina, 
a equipe comandada pelo técnico Eder Vanzin inicia a busca pelo quinto título da 
competição jogando fora de casa. No domingo, 2 de julho, vai até Pinto Bandeira 
e no dia 9 decide em casa.    

Futsal principal terá 11 equipes 
Em reunião realizada no dia 14 de junho, ficou definida a disputa do futsal prin-

cipal de 2017. A competição terá a participação de 11 equipes com início previsto 
para agosto.

Na final pela sétima vez, sendo a sexta con-
secutiva, o Ferroviário tenta o pentacampe-
onato na 18ª Copa Libertadores do Nordeste 
Gaúcho. O caminho para a conquista começa 
a ser trilhado neste domingo, dia 2 de julho, 
no município de Pinto Bandeira, contra o 
Rosário, às 15h. O Rosário, que venceu a 
segunda edição do torneio, em 1994, contra o 
Cruzeiro de Flores da Cunha, joga a primeira 
em casa. O jogo de volta ocorre dia 9 de julho, 
no Travessão Curuzu, em Nova Pádua.

A vaga à final foi conquistada dia 25 de 
junho, em Bento Gonçalves, com empate 
em 1 x 1 com o Colorado/Panizzi, depois da 
vitória em casa por 1 x 0 no fim de semana 
anterior. O time da casa largou na frente com 
gol de Matheus aos 30 minutos do segundo 
tempo, enquanto que Pé Fino, cobrando falta, 
empatou aos 48 minutos da etapa final. Na 
outra semifinal, o Rosário, que havia derrota-
do o Paranaguá fora de casa por 2 x 1, voltou 
a vencer, desta vez por 4 x 2, garantindo a 
classificação. 

O Ferroviário participa do torneio organi-

zado pela Liga Serrana de Futebol de Campo 
(Liser) desde 2006, quando a competição 
regional foi retomada depois de oito anos de 
paralisação. No ano seguinte o time do Tra-
vessão Curuzu não participou do certame e a 
partir de 2008 já são 10 participações ininter-
ruptas. Neste período o time conquistou qua-
tro títulos, de 2012 a 2015, e foi vice-campeão 
em 2010 contra o Ipiranga de Veranópolis e 
no ano passado, diante do Paranaguá.

Nas cinco últimas edições do torneio, o 
time foi treinado por Éder Vanzin, que re-
tornou ao comando na última rodada da fase 
classificatória, na goleada por 4 x 0 contra o 
Cavaleiros, em Vacaria. Antes disso, no início 
da temporada, o Ferroviário foi treinado pelo 
ex-profissinal juventudista, meio campista 
Lauro. Além de mais um título na carreira, o 
atacante Joceir, que foi quatro vezes goleador 
pelo Ferroviário, tenta novamente alcançar a 
artilharia. Para tanto, basta apenas balançar 
as redes uma vez nas duas partidas finais, 
pois está empatado com Eder e Vanderlei, do 
Paranaguá, cada um com sete gols. 

Futsal 
Encerra na próxima sexta-feira, dia 7 de 

julho, o prazo para inscrição das equipes 
que irão disputar o Campeonato Municipal 
de Futsal de Juniores de Nova Pádua. O 
torneio está previsto para iniciar dia 16 
de julho. Os jogos ocorrem na quadra de 
esportes do Centro da cidade. Informações 
pelo telefone 3296.1600, no Departamento 
de Esporte e Lazer.

 Bochas
Ocorre neste sábado, dia 1º, a abertura das quar-

tas de final do Campeonato Municipal de Bochas 
de Nova Pádua – Taça João De Carli. A rodada foi 
adiada devido ao jogo entre Paduense x Mützel. 
O time da sede venceu por 3 x 2 e encerrou a fase 
em 8º lugar. Os jogos de ida: Paduense x Accioli, 
Santo Antônio x Cerro Largo, Bonito x Divisa e 
Nova Geração x Curuzu. Os confrontos de volta 
estão previstos para o dia 8 de julho.

Repetindo a final de 2016, as equipes Gud 
Play e HSF decidem na noite desta sexta-feira, 
30 de junho, no campo do Travessão Mützel, 
a 5ª edição do Campeonato Municipal de 
Futsete de Nova Pádua. A partida está prevista 
para iniciar às 20h. Os dois times chegam à 
decisão depois de passarem na semifinal na 
cobrança de pênaltis, nos jogos de 23 de junho. 
Na primeira partida da noite, o HSF derrotou 
o Santo Antônio por 3 x 1, depois do empate 
em 3 x 3 no tempo regulamentar, com gols 
de Edenilson (2) e Eder, enquanto Jocemar, 
Lucinei e Leandro balançaram as redes para 
o Santo Antônio. Na outra semifinal, o Gud 
Play eliminou o Guarani, também na cobrança 
de pênaltis, por 4 x 3, depois do empate em 1 

x 1. Eduardo marcou para o atual campeão e 
Regis anotou para o Guarani.

Na briga pelo título pela segunda vez con-
secutiva, HSF e Gud Play têm campanhas 
idênticas. Os dois terminaram a fase classifi-
catória empatados em 1º ao lado do Guarani 
(22 pontos cada). Além disso, Guilherme 
Sonda (Gud Play), que balançou as redes nova 
vezes, e Lucas Barcaro e Ricardo Martello 
(HSF), ambos com oito gols, tentam superar 
o artilheiro Regis Fasbinder, do Guarani, que 
marcou 10. A briga pelo troféu de goleiro 
menos vazado tem três concorrentes: Venicio 
Vazzatta (Gud Play), Mauricio Gizeria (Gua-
rani) e Michael Fabian (Santo Antônio), cada 
um levou 10 gols em 11 partidas.

Ferroviário busca
o pentacampeonato

Time de Nova Pádua enfrenta o Rosário de Pinto Bandei-
ra na final da Libertadores do Nordeste

Gud Play e HSF decidem o Futsete

HSF eliminou o Santo Antônio.Gud Play deixou para trás o Guarani.

Toque Rápido
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Escola Estadual
Luiz Gelain

80 anos dedicados 
à educação

Nova Pádua – 30 de junho de 2017
Suplemento encartado na edição 4

Situada no coração de Nova Pá-
dua, a Escola Estadual de Ensino 
Médio Luiz Gelain teve diversos 
nomes. Reinventou-se com os 
passar das décadas, viu alunos se 
formarem, professores se aposen-
tarem. Cresceu e se destacou. Foi 
cenário para ilustrar a primeira 
colocação de Nova Pádua no Ín-
dice de Desenvolvimento Infantil 
(IDI) do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) no Brasil. 
Mais de 1,7 mil paduenses já se 
formaram na instituição que leva 
em seu nome, como homenagem, 
um conterrâneo que durante a 
vida dedicou-se ao ensinar – Luiz 
Gelain. Para comemorar seus 80 
anos, agradecendo a aqueles que 
de alguma forma contribuíram para 

esta trajetória, o colégio tem uma 
programação especial agendada 
para o mês de julho.

No dia 22, domingo, as atividades 
se iniciam às 9h30min, com missa 
alusiva aos 80 anos da instituição. 
Após a celebração, o Salão Paro-
quial Dom Júlio Scardovelli será o 
palco para recepção e homenagens, 
a partir das 10h30min. Para marcar 
o encontro entre ex-alunos, profes-
sores, diretores e funcionários, um 
almoço de confraternização encerra 
as atividades. Os ingressos podem 
ser adquiridos junto à escola por 
R$ 40 (crianças até cinco anos não 
pagam e até 10 anos pagam R$ 20). 
As atividades são organizadas pelo 
Círculo de Pais e Mestres (CPM), 
com a direção.

Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Gelain, em Nova Pádua,
comemora em julho oito décadas de zelo ao ensino e aprendizado

Serviço
80 anos da Escola Luiz Gelain
Quando: dia 22 de julho (domingo).
Onde: missa na Igreja Matriz e homenagens e 
almoço no salão paroquial.
Informações: telefone 3296.1133.

Camila Baggio
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A Escola Luiz Gelain abriu suas portas em 
17 de julho de 1937, inicialmente chamando-se 
Grupo Escolar de Nova Pádua. Bortolo Biga-
rella foi o diretor nomeado para o início das 
atividades – ele já lecionava em uma sala da sua 
própria casa com o objetivo de oportunizar às 
crianças da comunidade um aprendizado básico 
como ler e escrever. Para a construção da escola, 
o terreno foi doado pela paróquia e um casarão 
de madeira foi construído.

As dificuldades foram diversas até por ficar 
sem um local para as aulas quando, em 1949, 
foi fundada a Escola Sagrada Família nas de-
pendências do grupo. Por anos os poucos alunos 
e os professores Bortolo Bigarella e Claudino 
Rugero Bedin tiveram aulas em locais improvi-
sados como a residência de Gerônimo Tonet e 
a subprefeitura. Em 1956, com a transferência 
das atividades das irmãs para uma nova escola, 
o Grupo Escolar voltou a ocupar suas dependên-
cias, porém, ainda com poucos alunos e corren-
do o risco de fechar definitivamente as portas.

Em 1957 assumiu a direção do Grupo Escolar 
a professora Adélia Scur. O número de alunos 
foi crescendo e a instituição iniciou uma nova 
etapa. Passou por melhorias, recebeu outros 
professores e funcionários. Em 1969 foi criado 
o Círculo de Pais e Mestres (CPM). Foi em 
janeiro de 1972 que a instituição passou a 
ser denominada Grupo Escolar Luiz Gelain, 
nomenclatura utilizada até 2000, quando virou 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz 
Gelain (Fonte: Livro Nova Pádua – História 
das escolas: viagem no tempo, de Gema Me-
negat Tonet).

Quadro de funcionários
Diretora: Benedita Galiotto Baroni.
Vice-diretora da manhã: Vivia Fabian 

Copelli.
Vice-diretora da tarde e coordenadora 

da manhã: Lenita Sonda.
Coordenadora da tarde e sala de recur-

sos: Justina Inês Galiotto Relosi.
Secretária: Jenniffer Chrystina Tonello.
Bibliotecária da manhã: Jenniffer Chrys-

tina Tonello.
Bibliotecária da tarde: Daniela Baggio.
Monitora: Kelin Cristina Menegat Verza.
Professores: Ariela Boldrin Baggio, Bru-

na Marcon Borges Guielcer de For, Cheila 
Magnabosco, Daiane Zampieri, Danaê Toigo 
Coloda Tonet, Fernanda Dalla Zen, Fernanda 
Martello Marengo, Josenice Panizzon Ber-
nardi, Márcia Baggio, Maria Helena Pan, 
Michele Vezzaro, Sandra Calabria Gizeria, 
Simone Guarese, Sônia Távora, Tatiane 
Triaca e Wagner Mascarello.

Auxiliar de serviços gerais: Beatriz Luza 
Bernardi, Dolarice Luza Basso e Zeni Bedin.

Merendeira: Lorita Fabian Lusa.

Uma trajetória 
de transformações
Pelas mãos de professores e diretores, a instituição se

manteve por décadas, mesmo com períodos de poucos alunos 

Alunos do 1º ano do ensino fundamental, em 1971, 
primeira turma da professora Gema Menegat Tonet.

Ensino ampliado
Na década de 1970, o então Grupo Escolar Luiz 

Gelain ficou autorizado a ampliar o ensino, oferecido 
até o 4º ano. A escola passou a contar com aulas até o 
8º ano, disponibilizando então o fundamental de forma 
integral. Em 2002 a instituição passou a funcionar à 
noite com o Ensino Médio Alternativo, bem como a 
Educação de jovens e Adultos (EJA). Em 2006 o ensino 
médio chegou ao município por meio da instituição, que 
ganhou nova e a atual nomenclatura: Escola Estadual 
de Ensino Médio Luiz Gelain. Atualmente, a Escola 
Luiz Gelain atende a crianças do 1º ano do ensino 
fundamental ao 3º ano do ensino médio, totalizando 
282 alunos nos turnos da manhã e tarde. Além da edu-
cação básica, a escola oferece ensino especial, onde é 
realizado o atendimento de alunos com necessidades 
especiais no turno contrário de aula. 

Parte do atual quadro funcional 
da Escola Luiz Gelain.

Camila Baggio

Expediente
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Em 1971 o Grupo Escolar recebeu um ofício 
que abria a possibilidade para que a instituição 
pudesse acrescentar um nome à nomenclatura. 
O paduense Luiz Gelain foi lembrado para a 
homenagem, mesmo nunca tendo lecionado 
no grupo. Filho de Prodocimo e Lucia, Luiz 
aprendeu as primeiras letras com a mãe, tendo 
aperfeiçoado o ensino em Nova Roma do Sul. 
Casou-se com Rosa Pilatti, com quem teve 
15 filhos. Inteligente e honesto, o professor 
sempre lutou pelo bem comum, trabalhando 
com a educação de crianças das capelas do 
interior, principalmente do Travessão Bonito, 
onde morava. Luiz Gelain também tinha gosto 
especial pela música e por muito tempo foi maestro e incentivador 
da Banda Santa Cecília. Ele faleceu em outubro de 1969.

Depoimentos

“São 80 anos de conquistas, vitórias, construção, 
avaliação, persistência, questionamentos, mas, acima 
de tudo, de luta para que a educação pública tivesse seu 
espaço e cumprisse sua missão primeira que é formar 
verdadeiros cidadãos para a vida. Olhamos com orgu-
lho os inúmeros homens e mulheres de bem, de caráter, 
competentes e responsáveis, com princípios de dignidade 
que tiveram a oportunidade de estudar nesta escola, e que 
agora engrandecem os quadros de profissionais nas mais 
diversas áreas da atividade humana. Trilharemos novos 
caminhos, com novos personagens, formando protagonis-
tas que, por sua vez, construirão suas próprias histórias. 
Que possamos transmitir-lhes além dos conhecimentos 
acadêmicos, também as coisas simples que fazem a dife-
rença na convivência humana. Que possamos ensiná-los, 
por meio do exemplo e da convivência, a ver o mundo 
sob um novo olhar, e dentro de uma nova ética, com mais 
amor, mais cuidado por si e pelos seus semelhantes, com 
respeito às diferenças, alicerçados em princípios morais 
e humanos, que todos nós possamos ajudar a melhorar 
a vida e o futuro de cada um dos atuais 282 alunos. Pre-
cisamos do apoio da comunidade escolar, da confiança e 
da participação dos pais para que possamos todos juntos 
continuar essa tarefa tão grandiosa, a missão de formar 
pessoas que saibam trabalhar com gente que se respeita, 
que se completa, que se importa, que estende a mão, 
que aprende no dia a dia a construir a ética do cuidar.” 
Benedita Galiotto Baroni, diretora.

“Ser professor é vocação e, por 16 anos, me dediquei 
ao antigo Grupo Escolar de Nova Pádua. No início 
foram inúmeras dificuldades. Eram apenas 15 alunos e 
os obstáculos eram muitos. Faltava o material escolar 
mais básico como lápis e papel. Eu dividia o quadro 
negro em partes, para o 1º ano, a alfabetização, se-
guindo até o 5º ano, que precisava do conteúdo para 
prestar exame de admissão em Caxias do Sul. Dessa 
forma, todos juntos em uma única sala de aula, pas-
samos o meu primeiro ano. No período letivo seguinte 
chegaram mais 45 estudantes e eu, sozinha, tinha o 
auxílio da minha irmã mais velha, Iolanda, que era 
professora rural no Travessão Mützel. Ela me auxiliava 
diariamente nas aulas, de forma voluntária, pois era 
impossível atender de 40 a 50 crianças na mesma sala. 
Recordo que um dia fui até Caxias e comprei uma caixi-
nha de giz colorido. Quando eu destaquei um texto em 
amarelo, os alunos se espantaram, nunca tinham visto 
nada parecido. Naquele tempo tudo estava bom, mas 
na verdade faltava tudo. As crianças vinham para aula 
de pés descalços, não tínhamos merenda, não tínhamos 
material. Resumindo, fazíamos muito com quase nada. 
Depois, com o passar dos anos, foi crescendo o número 
de alunos e o Grupo Escolar foi ganhando mais valor 
como instituição de ensino. Foram chegando mais 
professores e tivemos a inauguração das primeiras 
quatro salas de aula e, nesta data, conta-se que foi a 
primeira vez que um governador visitou Nova Pádua. 
Walter Peracchi Barcelos foi até a escola, conheceu a 

estrutura e inaugurou aquele pequeno espaço 
que até hoje está lá. Em 1972 implantei o 6º 
ano e, em março de 1973, me casei e com 
isso me mudei para Caxias do Sul, deixando 
a escola com seis turmas de estudantes e um 
quadro de seis professores. Parabenizo toda a 
equipe da Escola Luiz Gelain pelos 80 anos da 
instituição tão importante para Nova Pádua.” 
Adélia Scur Sonda, diretora de 1957 a 1973.

Quem foi Luiz Gelain
aRQUiVo DE maRia SoNDa 
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“A Escola Luiz Gelain foi minha escola do ‘prézinho’ até 
a conclusão do ensino médio. A escola está bem diferente 
hoje, o ginásio, as salas de aula, e fico feliz por estar cada 
vez melhor. Uma das minhas lembranças mais marcantes 
foi a vinda do jornalista Pedro Bial, em 2006, para falar 
sobre o IDI de Nova Pádua. De fato educação é tudo e 
ter uma escola de qualidade no nosso município, acessível 
a todos e de confiança é muito importante. A escola tem, 

ainda, o papel de incentivar a participação dos alunos em 
eventos da comunidade, e a Luiz Gelain sempre fez muito 
isso. Agradeço aos professores que sempre nos ajudaram, 
nos deram apoio para os passos futuros, como o vestibu-
lar, e se tornaram fundamentais. A gratidão é eterna, sem 
eles não seríamos nada hoje, seja como profissionais ou 
como pessoas.” Andrei Vezzaro, aluno que concluiu a 
primeira turma do ensino médio, em 2009.

Depoimentos

“Tenho acompanhado a escola por meio da minha esposa 
Lenita ao longo dos últimos 20 anos e, recentemente, assumi 
a presidência do CPM com o intuito de não deixarmos esses 
80 anos passarem sem uma comemoração e, porque não, um 
agradecimento aos professores, diretores e profissionais que 
tanto se dedicam e marcam gerações por meio da educação. 
Durante esses anos, foram mais de 1,7 mil alunos que se 
formaram fazendo desta escola um marco na infância e 
adolescência dos paduenses. Essa instituição trouxe muitas 
facilidades, seja em locomoção como em recursos para o 
estudo – hoje os estudantes saem daqui prontos para in-

gressarem no ensino superior. E isso tem uma importância 
fundamental dentro do contexto de Nova Pádua, afinal 
tudo passa pela educação. Além disso, registrar toda essa 
história é essencial, e por este motivo realizar uma festa foi 
uma decisão unânime, garantindo que esses 80 anos ficarão 
para sempre registrados na história da escola e deste muni-
cípio. Convidamos a todos para que participem desta festa 
e também agradeço aos que nos auxiliam nesta celebração 
que, de certa forma, acaba envolvendo grande parte das 
famílias do nosso município.” Odeli Sonda, presidente do 
Círculo de Pais e Mestres (CPM).

“Este é meu último ano na escola onde pelos últimos 10 anos 
frequentei praticamente todos os dias. Fazer parte deste momento 
tão importante é uma honra, com certeza vou levar essa lembrança 
para a vida. Hoje posso perceber que a Luiz Gelain conseguiu evo-
luir bastante nesses 10 anos e se consolida como uma importante 
escola que ainda vai crescer muito. Minha escolha para o curso 
superior, voltada para o turismo, sem dúvida teve influência de 
atividades desenvolvidas na escola. Entre as grandes conquistas da 
Luiz Gelain, destaco o ensino médio, que hoje garante que jovens 
como eu possam concluir seus estudos aqui no município, valori-
zando ainda mais a nossa cidade.” João Pedro Sonda, aluno do 
3º ano do ensino médio.

“A Escola Luiz Gelain foi pioneira no sentido 
de incentivar os jovens a estudar, possibilitando 
a permanência deles no município. Eu integrei a 
primeira turma a concluir o ensino fundamental, 
em 1974, e realmente foi muito importante ter essa 
oportunidade, mesmo fazendo quase 5km a pé para 
vir para a aula. A convivência com meu avô Luiz 
Gelain foi uma experiência marcante. Ele sempre 
foi um incentivador da educação no município, indo 
muito além das escolas, mas também na questão 
cultural como a música. Eu tinha 10 anos quando 
ele faleceu e, antes disso, tínhamos um costume. 
Sempre aos domingos, depois da missa, ele me pe-

gava pela mão e, juntos, íamos até a casa dele para 
fazer um teste para ver se eu estava aprendendo 
direitinho. Ele tinha verdadeiro dom para ensinar 
e se dedicou praticamente durante toda a vida a 
educar, muitas vezes de forma voluntária. Hoje pa-
rabenizo a escola pela iniciativa de comemorar 80 
anos e, de forma festiva, dar a oportunidade para 
que muitas pessoas que passaram por aqui pos-
sam se reencontrar. Trago comigo meu filho, Luiz 
Henrique Gelain, para que conheça essa história.” 
Henrique Rosalino Gelain, aluno que concluiu 
a primeira turma do ensino fundamental, em 
1974, e neto do professor Luiz Gelain.

FoToS Camila Baggio


