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Uma Nova Pádua segura, 
vigiada e com ares turísticos 
inspirados em países desen-
volvidos. Assim é a proposta 
do contrato assinado em 12 de 
julho pela prefeitura municipal 
e a empresa Naja Telecom. O 
acordo prevê a instalação de um 
sistema de vigilância eletrônica 
no município com a inserção de 
câmeras de videomonitoramen-
to, projeto ‘Turista Virtual’(veja 
mais abaixo) e sinal de wifi 
grátis nas praças centrais. A 
instalação dos equipamentos 
já começou e deverá estar con-
cluída nas próximas semanas. 
O contrato tem duração de um 
ano e a prefeitura pagará uma 
mensalidade de R$ 625 para 
a empresa responsável. “É um 
contrato público-privado, onde 
a prefeitura irá arcar apenas 
com a mensalidade, não tendo 
gasto nenhum com manutenção, 
equipamentos ou trocas. Foi 
feito justamente para reduzir 
os gastos e tornar o município 
seguro”, explica o prefeito, 
Ronaldo Boniatti.

O cercamento eletrônico terá 
inicialmente 11 câmeras de 
monitoramento nas principais 
vias de acesso a Nova Pádua 
– VRS 814 (na entrada do mu-
nicípio); trevo de acesso para a 
cidade de Nova Roma do Sul e 
outras comunidades paduenses; 
Travessão Paredes (em direção 

ao Travessão Alfredo Chaves); 
Avenida dos Imigrantes (na 
esquina da Escola Luiz Gelain); 
em frente ao campanário, abran-
gendo as duas praças e a área 
central;  e no Belvedere Sonda.

Em três pontos (seis câme-
ras), os equipamentos contarão 
com sistema OCR (Reconhe-
cimento Ótico de Caracteres), 
que permite a identificação de 
veículos através da leitura das 
placas. Duas câmeras terão vi-
gilância HD em alta definição 
e os outros três equipamentos 
serão utilizados no projeto 
‘Turista Virtual’. Num primeiro 
momento, as imagens ficarão 
armazenadas na prefeitura e à 
disposição das polícias Civil 
e Militar. Isso até ser assinada 
a adesão ao Sistema Integrado 
de Segurança Municipal (SIM/
RS) - projeto do governo do 
Estado que pretende implantar 
o cercamento eletrônico em oito 
cidades da Serra Gaúcha. “O 
sistema de cercamento eletrôni-
co foi inteiramente pensado na 
segurança de Nova Pádua. Com 
essas câmeras podemos passar 
informações para a polícia e até 
mesmo inibir furtos e roubos”, 
atesta Boniatti. 

Para turista conhecer
Juntamente com o sistema 

de vídeo monitoramento, a 
prefeitura municipal lançou o 

projeto ‘Turista Virtual’. A ideia 
é que internautas possam ver os 
pontos turísticos do município 
em links ao vivo disponíveis 
gratuitamente no site da prefei-
tura. “Inicialmente o ‘Turista 
Virtual’ começa em dois locais. 
O que estamos propondo é que 
os diversos empreendimentos 
de turismo também tenham um 
equipamento para que os links 
sejam disponibilizados no site. 
O empresário precisará inves-
tir apenas no equipamento e a 
prefeitura disponibiliza o link 
sem custo, além da instalação 
e manutenção. É uma parceria 
para fortalecer o turismo local 
e divulgar nossos atrativos”, 
destaca o prefeito Ronaldo 
Boniatti.

As primeiras câmeras a in-
tegrarem o projeto estarão no 
Belvedere Sonda e no campa-
nário da Igreja Matriz, no cen-
tro de Nova Pádua. “Se o turista 
quiser assistir, por exemplo, ao 
por do sol do Belvedere Sonda, 
ele poderá acessar as imagens 
de casa e ver ao vivo”, exem-
plifica. 

O ‘Turista Virtual’ estará di-
retamente associado ao projeto 
‘Nova Pádua 360°’, lançado em 
2016, e que mostra, através do 
site da prefeitura (www.npa-
dua.com.br), um giro panorâ-
mico pelos principais atrativos 
de Nova Pádua. 

Cercamento eletrônico já é realidade
Prefeitura municipal está instalando câmeras de videomonitoramento 

para segurança e também para o projeto ‘Turista Virtual’

Parte das câmeras de videomonitoramento já está instalada.

FOTOS danúbia OTObelli

Prefeito Ronaldo Boniatti mostra o projeto ‘Turista Virtual’.
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Um dos grandes destaques 
da Festa do Colono e Motorista 
ocorre neste final de semana. 
Trata-se do retorno da realização 
do desfile e bênção dos tratores e 
caminhões, que ocorrerá na Ave-
nida dos Imigrantes, no largo da 
Igreja Matriz, neste domingo, dia 
30 de julho. O encontro está mar-
cado para às 10h, após a missa. 
Ao meio-dia será servido almoço 
colonial, no salão paroquial.

O desfile de tratores já não 
ocorria há pelo menos quatro 
anos e com o encontro do final 
de semana é retomada uma das 
principais tradições da festa, 
integrando agricultores e moto-

ristas. Quem quiser participar do 
desfile deve confirmar presença 
até hoje, dia 28, na Secretaria 
de Agricultura ou na prefei-
tura (3296.1600). O produtor 
ou motorista será presenteado 
com um ingresso para o almoço 
tradicional. Para a comunidade 
que quiser almoçar no local, os 
ingressos custam R$ 42 e podem 
ser adquiridos junto à prefeitura.

A programação da Festa do 
Colono e Motorista iniciou em 2 
de julho e contou com diversas 
atividades. Foi realizada missa 
em talian, show de calouros, cur-
sos, encontros e seminário sobre 
bovinos de leite.

Tradicionalmente no mês 
de julho e integrando a pro-
gramação da Festa do Colono 
e Motorista, a prefeitura de 
Nova Pádua realiza o Show de 
Calouros. Neste ano não foi 
diferente. No dia 15 de julho 
aconteceu a 21ª edição do even-
to, que contou com a presença 
de 1,5 mil pessoas. 

O evento teve 23 inscritos e 
onze premiados entre as três 
categorias – Infanto-Juvenil, 
Escolas de Música e Interpre-
tação. Os vencedores recebe-
ram R$ 2,6 mil (distribuídos 
nas três categorias), além de 
troféus. Na categoria Infanto-
-Juvenil, o primeiro lugar ficou 

para Bianca Gaio Conte, segui-
da por Mateus Padilha e Diego 
Otávio Mello. Na categoria 
que representava as escolas de 
música, o prêmio máximo foi 
para Marcos Franceschini, da 
escola do professor Rudimar 
Sotoriva. As bandas Indigos e 
Future Singers também leva-
ram troféu. As cinco melhores 
interpretações ficaram para: 
Willian e Rosi, Jéssica Mi-
leski, Glayber Souza, Nicole 
Santos, Carina Madalosso e 
Anderson Madalosso e a banda 
Sganarock. Após a entrega de 
premiações aos vencedores, a 
banda Porto do Som animou 
o público. 

Integrando também a programa-
ção da Festa do Colono e Moto-
rista, foi realizado o 1º Seminário 
Municipal sobre Bovinos de Lei-
te. A atividade ocorreu no dia 20 
de julho e reuniu mais 50 produ-
tores no salão paroquial de Nova 
Pádua. As atividades envolveram 
palestras sobre o Conforto Animal 
em Sistemas de Compostagem 
na Produção Leiteira, Períodos 
de Transição de Vacas Leiteiras e 
Gestão e Sucessão Familiar, todas 
ministradas por especialistas da 
área. Após o encontro, foi servido 
um coquetel para os participantes.

Os alunos da Escola Estadual 
Luiz Gelain foram os vencedores 
do 21° Programa Miniempresa, 
desenvolvido pelo Centro Empre-
sarial Jovem de Flores da Cunha, 
em parceria com a CIC Caxias. A 
formatura dos estudantes ocorreu 
no dia 7 de julho, no UCS Teatro. 
Os estudantes receberam a conde-
coração pela criação da empresa 
Bio Garden, que produz mini-
-hortas em caixas de madeiras. O 
projeto de mini-hortas que compor-
ta mudas de temperos foi escolhido 

como o melhor da Região. 
O Miniempresa tem o objetivo de 

despertar e desenvolver o empre-
endedorismo em adolescentes que 
cursam o segundo ano do Ensino 
Médio. O projeto é desenvolvido 
em encontros semanais, com o 
auxílio de profissionais voluntários. 
Neste período, os jovens aprendem 
os fundamentos da economia de 
mercado e da atividade empresa-
rial através do método Aprender-
-Fazendo, em que cada participante 
se converte em um miniempresário.

Tratores voltam a desfilar na Avenida
Encontro integra a programação da Festa do Colono e Motorista, que encerra neste domingo

Um dos últimos desfiles de tratores realizado em 2012.

Hoje, dia 28
13h30min – Encontro da Bela 

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

Sábado, dia 29
13h30min – Semi-final do 

25º Campeonato Municipal de 
Bochas (cancha de areia) – Taça 
João De Carli.

Domingo, dia 30
Durante todo o dia – Dia de ne-

gócios com as empresas parceiras 
da Festa.

8h30min – Missa em home-
nagem aos colonos e motoristas, 
animada pelo Coral Santa Cecília, 
na Igreja Matriz.

10h – Desfile e bênção de tra-
tores e caminhões.

12h – Almoço colonial, no 
salão paroquial.

14h – Tarde de recreação com 
brinquedos infláveis para a fa-
mília.

Programação

aRQUiVO O FlORenSe

Alunos paduenses se destacam

Estudantes, profissionais e representantes da 
prefeitura comemoraram a conquista.

CiC JOVeM/diVUlGaÇÃO

Calouros dão um show

Seminário sobre Bovinos de Leite
JanaÍna ObadOWSKi/diVUlGaÇÃO
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Não é todo o dia que se come-
moram oito décadas dedicadas ao 
ensino. A Escola Estadual Luiz 
Gelain de Nova Pádua chegou a 
esse número festejando com uma 
grande confraternização, que 
reuniu mais de mil pessoas, entre 
alunos, ex-alunos, professores, ex-
-professores, autoridades e comu-
nidade escolar. O encontro ocorreu 
no dia 22 de julho, com missa alu-
siva ao aniversário, apresentação 
dos alunos, homenagens e almoço 
festivo no salão paroquial. A pre-
feitura municipal entregou uma 
placa comemorativa à instituição 
escolar. “Foi uma ótima festa e 
muito bem organizada. Pudemos 
rever colegas e professores num 
ambiente bastante festivo”, des-
creve o prefeito Ronaldo Boniatti.  

Para a diretora da Escola Luiz 
Gelain, Benedita Galiotto Baroni, 
os 80 anos são o resultado de muita 
luta para que a educação pública 
tivesse seu espaço e cumprisse sua 
principal missão, que é formar ci-
dadãos para a vida. “Olhamos com 
orgulho os inúmeros homens e 
mulheres de bem, de caráter, com-
petentes e responsáveis, com prin-
cípios 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”, enaltece Benedita.

A Escola Luiz Gelain abriu suas 
portas em 17 de julho de 1937, 
inicialmente chamando-se Grupo 
Escolar de Nova Pádua. Para a 
construção da instituição, o terreno 
foi doado pela paróquia e um casa-
rão de madeira foi erguido. Após 
inúmeras mudanças, em janeiro 
de 1972, a instituição passou a ser 
denominada Grupo Escolar Luiz 
Gelain, nomenclatura utilizada até 
2000, quando virou Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental Luiz 
Gelain. Atualmente, a escola aten-
de crianças do 1º ano do ensino 
fundamental ao 3º ano do ensino 
médio, totalizando 282 alunos nos 
turnos da manhã e tarde. Além da 
educação básica, a escola oferece 
a educação especial.

Festa para os 80 anos
Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Gelain comemorou data reunindo mais de mil pessoas no salão paroquial

Descerramento da placa dos 80 anos feita pela diretora Benedita 
Baroni, pela titular da Coordenadoria Regional de Educação (4ª 
CRE), Janice Moraes, e pelo presidente do CPM, Odeli Sonda. 

FOTOS lUizinhO bebbeR/diVUlGaÇÃO

Alunos realizaram apresentação em homenagem à data festiva.

Mais de mil pessoas participaram das comemorações.

Prefeito Ronaldo Boniatti entregou placa em reconhecimento aos 80 
anos do educandário à diretora Benedita Galiotto Baroni, juntamente 

com a secretária de Educação, Mônica Corso Pan.

A Secretaria da Saúde de Nova Pádua promo-
veu na terça-feira, dia 25, a Oficina de Limpeza 
e Desinfecção voltada para as profissionais de 
limpeza do município. O curso integra o Progra-
ma de Educação Permanente e tem por objetivo 
capacitar os trabalhadores da prefeitura. Com 
parceria do SESC/RS, a oficina foi apresentada 
pela enfermeira Sandra Pereira de Quadros Huff, 
que abordou temas como o uso de equipamentos 
de proteção individual, desinfecção de superfí-
cie, produção de resíduos, contaminação, normas 
e legislações e tipos de limpeza.

As próximas oficinas estão marcadas para os 
dias 3 e 18 de agosto e 14 de setembro e serão 

Oficina para funcionários

voltadas para os profissionais de saúde com os temas 
saúde bucal, atualização em tratamento de feridas e 
primeiros socorros.

diVUlGaÇÃO



pan.maicon@hotmail.com

Piccolo Esportivo
Maicon Pan

O prefeito de Nova Pádua, Ronaldo 
Bonitatti, participou, no dia 21 de ju-
lho, de uma reunião com os prefeitos 
da Amesne – entidade que reúne 32 
municípios da Região –, para tratar 
sobre segurança pública. No encon-
tro, foi debatido o Sistema Integrado 
de Segurança Municipal (SIM/RS), 
projeto do Governo do Estado que 
pretende implantar o cercamento 
eletrônico em oito cidades da Serra 
Gaúcha com a intenção de combater 
a criminalidade. A prefeitura de Nova 
Pádua garantiu adesão ao programa 
e já está instalando as câmeras de 
vigilância. 

Durante o encontro, o prefeito 
Boniatti reivindicou ao secretário 
estadual de Segurança Pública, Cézar 
Schirmer, que estava presente na reu-
nião, que seja disponibilizado três bri-
gadianos efetivos para o município. 

HSF é bicampeão do futsete
No dia 30 de junho a equipe do HSF conquistou o bicampeonato do Futebol 7 de 

Nova Pádua ao vencer o Estrela/GudPlei por 2 x 1, com dois gols de Roger. Michael 
Fabian, do Santo Antônio, com 10 gols sofridos, recebeu o troféu de goleiro menos 
vazado. Régis Fassbinder, do Guarani, com 10 gols marcados, foi o artilheiro da 
competição. A equipe do Santo Antônio ficou com o 3º lugar e o Guarani foi o 4º 
colocado.

Ferroviário comete muitos erros e fica com o vice 
Mesmo com a derrota no jogo de ida, o Ferroviário teve tudo para conquistar o 

título da 18ª Copa Libertadores do Nordeste. Logo a dois minutos de jogo Joceir 
desperdiçou um pênalti. A equipe da casa jogou praticamente todo o segundo tempo 
com um jogador a mais. Joceir perdeu a chance incrível quando o jogo estava 0 x 
0. O gol do Rosário foi marcado depois do erro de passe de Vagner. Banana ainda 
deu esperança com gol de empate, mas, no fim do jogo, Kévin passou por quatro 
jogadores e foi derrubado na área. Vitinho marcou e acabou com o sonho do quinto 
título do Ferroviário. A equipe de Pinto Bandeira teve seus méritos, mas ficou o 
sentimento de que os erros do Ferroviário custaram caro e comprometeram o título 
que acabou não vindo neste ano.  Pepe, do Rosário, foi o artilheiro da competição. 
Ademir, do Colorado Santa Helena, foi o goleiro menos vazado. Franciel Ascari, do 
Ferroviário, foi o destaque da competição. Pepe também recebeu o troféu de melhor 
atleta da competição. João Nogueira, do Colorado, foi escolhido o melhor técnico do 
certame. A equipe de Bento Gonçalves também foi a mais disciplinada da competição. 

Duque de Caxias ou de 'Nova Pádua'?
No dia 8 de julho, a equipe do Duque de Caxias conquistou o título do Futebol de 

Campo Veteranos de Flores da Cunha. Depois do empate em 1 x 1 no tempo normal, 
derrotou o cruzeiro nos pênaltis por 4 x 2. No grupo campeão destaque para os pa-
duenses: Cesar Miozzo, Marcos Menegat, Evandro Scremin, Jones Paviani, Rafael 
Pegoraro, Luciano Morandi, Jair Borella, Joel Dalla Valle, Leonardo Morandi, Dirceo 
Lusa, Léo Morandi, Anderson Borella e Flávio Tonet. A quem diga que o time da 
Linha 60 deveria se chamar Duque de ‘Nova Pádua’.

Empates na semifinal das bochas 
Na teoria, empatar em casa não é um bom resultado, principalmente quando se 

trata da modalidade bochas. No dia 16 de julho, Nova Geração e Acioli empataram 
em 3 x 3 jogando na sede do Município. No sábado, dia 22, Bonito e Cerro Largo 
repetiram o mesmo placar. Os jogos da volta acontecem neste sábado, dia 29, com 
mando de cancha inverso. Quem vencer estará na final. Em caso de novo empate, 
os finalistas serão conhecidos na soma de pontos das 12 partidas.

Pódio no Serrano de Motocross
Na 4ª etapa do Regional de Motocross, disputada na pista da Associação Caxiense 

de Velocross, na Vila Maestra, o piloto paduenses Leonardo Menegat, o ‘Bibit’, 
venceu a categoria Intermediária MX2 e ficou em 3º lugar na Força Livre para motos 
importadas. A galeria de troféus de Menegat só aumenta. 

   
Black Killers e Diprima lideram o futsal

Após três rodadas, o 21º Municipal de Futsal Juniores tem na liderança a equipe 
do Black Killers, com seis pontos em três jogos e o atual campeão Diprima, com 
seis em dois jogos. Na 3ª colocação aparecem The Coca Fevers e Nacional, ambos 
com uma vitória. A equipe do Sparta ainda não somou pontos. Os jogos da 4ª rodada 
acontecem hoje, dia 28, com The Coca Fevers x Diprima, na reedição da final de 
2016, às 20h; e Nacional x Sparta a partir das 21h. Folga o Black Killers. 

Duas partidas encerram na próxima segunda-
-feira, dia 31, a fase classificatória do 21° Cam-
peonato Municipal de Futsal de Juniores de Nova 
Pádua. Os confrontos iniciam às 20h envolvendo 
os times do Black Killers x The Coca Fevers. Na 
sequência, jogam Diprima x Nacional, folgando na 
última rodada a equipe Sparta. Apesar de faltarem 
ainda quatro jogos para concluir a primeira fase, 
os semifinalistas do torneio devem ser conhecidos 
ainda na noite de hoje, dia 28. Para tanto, basta que 
o Sparta não vença o Nacional, que estará fora da 
próxima etapa da competição. Diprima e Black Kil-
lers dividem a liderança do grupo com seis pontos, 
seguidos por Nacional e The Coca Fevers, ambos 
com três pontos. O Sparta, que ainda não pontuou, 
ocupa a última colocação. A final do torneio está 
prevista para ocorrer na próxima semana.

Nova Pádua adere ao SIM
Município integrará programa do Governo do Estado 

Futsal de Juniores em fase classificatória

Prefeito Boniatti entregou reivindicação ao secretário 
de Segurança Pública, Cézar Schirmer.

Serão conhecidos neste 
sábado, dia 29, os finalistas 
da 25ª edição do Campeo-
nato Municipal de Bochas 
de Nova Pádua – Taça João 
De Carli. Depois do empate 

em 3 x 3 nos confrontos de 
ida, Acioli e Cerro Largo, 
respectivamente, campeão e 
vice da primeira fase, deci-
dem a vaga em sua cancha. O 
atual campeão recebe o Nova 

Geração, enquanto o time do 
Travessão Bonito encara o 
Cerro Largo na cancha do ad-
versário. A final está prevista 
para ocorrer dia 5 de agosto, 
em cancha neutra.

Próximos jogos
28/07 – Sexta feira
20h – Diprima x The Coca Fevers
21h – Nacional x Sparta
31/07 – Segunda-feira
20h – Black Killers x The Coca Fevers
21h – Diprima x Nacional

Resultados
17/07 – Diprima 5 x 1 Black Killers 
17/07 – The Coca Fevers 7 x 4 Sparta
20/07 – Black Killers 7 x 3 Sparta
20/07 – Nacional 6 x 2 The Coca Fevers
25/07 – Diprima 8 x 3 Sparta 
25/07 – Black Killers 11 x 0 Nacional

Bochas de Nova Pádua

“A abertura do sistema do Estado vem de encontro com 
as nossas iniciativas de cercamento eletrônico e mais 
segurança. Acredito que a vigilância por monitoramento 
sempre inibe a realização de delitos”, pontua o prefeito.
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