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Com 89% da economia voltada 
para o setor agrícola, Nova Pádua 
figura entre as maiores cidades do 
Rio Grande do Sul na produtivida-
de agrícola. De acordo com dados 
do Perfil das Cidades Gaúchas, 
produzido pelo Sebrae-RS, o muni-
cípio ocupa a 4ª posição do Estado 
com maior produtividade no setor 
agrícola, ficando atrás apenas de 
São José dos Ausentes, Vale Real e 
Caxias do Sul. Conforme a análise, 
Nova Pádua tem rendimento médio 
por hectare estimado em R$ 20.473 
e um valor em produção agrícola de 
R$ 52,7 milhões. Eram 538 produ-
tores rurais em 2016, conforme as 
Declarações de Aptidão ao Pronaf, 
que cultivam 2.575 hectares – 
60,9% uva, 10,9% cebola, 10,1% 
milho em grãos, 7,1% pêssego e 
4,7% alho.

Para o prefeito de Nova Pádua, 

Ronaldo Boniatti (PSDB), a posição 
revela o trabalho do povo paduense, 
os investimentos em tecnologia e 
maquinário e a diversidade produ-
tiva, que garante colheitas durante 
todo o ano. “Isso só reafirma o 
quanto as pessoas trabalham, por-
que pelo território e área geográfica 
que temos, ocupar uma posição 
dessas mostra que Nova Pádua tem 
um povo trabalhador, que ajuda a 
desenvolver o município e nos co-
loca num nível de referência tanto 
na questão econômica quanto de 
desenvolvimento. Mostra ainda os 
investimentos que a prefeitura tem 
feito no interior, como o subsídio de 
máquinas”, pontua o prefeito. 

O secretário da Agricultura, Sa-
moel Smiderle, aponta ainda que o 
aumento no número de estruturas 
protegidas também contribuiu para 
os resultados, já que o cultivo em 

estufas garante qualidade, produ-
tividade e, consequentemente, um 
melhor preço. “Além disso, em 
torno de 80% dos produtores traba-
lham com mais de uma cultura em 
sua propriedade”, frisa o secretário. 
O levantamento do Sebrae-RS ana-
lisou 62 dados diferentes dos 497 
municípios gaúchos.

A pavimentação da estrada do 
Travessão Accioli dá continuidade 
ao projeto de asfaltamentos do in-
terior de Nova Pádua. No dia 11 de 
agosto, o prefeito, Ronaldo Boniatti 
(PSDB), assinou o contrato com o 
Ministério do Turismo, representa-
do pela Caixa, no valor de R$ 292,5 
mil para pavimentação de um trecho 

de 1km. O valor é oriundo de uma 
emenda parlamentar encaminhada 
pelo deputado federal Carlos Gomes 
(PRB). 

A verba será utilizada no asfalta-
mento sentido comunidade-Rio das 
Antas. A próxima etapa do processo 
será a elaboração e a aprovação do 
projeto para em seguida dar início as 

obras. Além do gerente regional da 
Caixa na Serra, Dari Luiz Reichert, 
participaram do ato o gerente exe-
cutivo de Caxias do Sul, Luís Carlos 
Vedovelli; a gerente-geral da agên-
cia de Flores da Cunha, Anamaris 
Cardoso Mascarello; e o secretário 
de Administração e Fazenda de 
Nova Pádua, Pedro Quintanilha.

Um dos maiores em produtividade
O município de Nova Pádua ocupa 4ª posição no Estado no rendimento agrícola por hectare

Culturas protegidas têm aumentado no município, 
o que gera maior rentabilidade.

Assinado contrato para 
pavimentar a estrada do Accioli 

Contrato para asfaltamento foi assinado entre 
prefeitura e representantes da Caixa.

ARQUIVO O FLORENSE

Índices
Nova Pádua tem rendimento 

médio por hectare em 
R$ 20.474. Os rendimentos 

das cinco principais culturas 
do município por hectare são:

Uva – R$ 16.763
Cebola – R$ 29.500

Milho em grãos – R$ 1.692
Pêssego – R$ 22.901

Alho – R$ 64.000
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Abrem na próxima segunda-feira, 
dia 28, as inscrições para o concurso 
público da Prefeitura de Nova Pádua. 
São oferecidos 22 cargos para nível 
superior, médio, técnico e funda-
mental. Todos são para formação de 
cadastro de reserva. A carga horária 
varia de 20h a 44h e os salários vão de 
R$ R$ 1.286,73 a R$ 6.444,50 (veja 
no quadro ao lado).

As inscrições podem ser feitas até 

Nova Pádua é uma das cidades da 
Serra Gaúcha que mais apresentou 
crescimento no índice de envelheci-
mento da população. Esse foi um dos 
resultados do Estudo sobre a realida-
de de unidade para atendimento do 
envelhecimento, desenvolvido pelo 
Instituto de Pesquisas Econômicas e 
Sociais da Universidade de Caxias do 
Sul (UCS), a pedido da diretoria do 
Hospital Beneficente Nossa Senhora 
de Fátima, para a possível implanta-
ção de uma clínica da terceira idade. 

O prefeito paduense, Ronaldo Bo-
niatti (PSDB), participou da reunião 
que divulgou os dados do estudo 
sobre a viabilidade da instalação de 
uma clínica de longa permanência 

junto ao Hospital Fátima. De acordo 
com a pesquisa, Nova Pádua possui 
600 idosos, sendo 309 com mais de 
70 anos. O levantamento abrangeu os 
municípios de Flores da Cunha, Nova 
Pádua, Nova Roma do Sul, Antônio 
Prado, Caxias do Sul, São Marcos e 
Farroupilha. 

O encontro foi realizado na reitoria 
da UCS, no bairro Petrópolis, em 
Caxias do Sul, com a participação 
do reitor, Evaldo Antônio Kuiava; da 
presidente do Hospital Fátima, Olga 
Baggio Sandri; do pároco de Flores 
da Cunha, frei Valdivino Salvador; 
além de representantes florenses e 
membros da Comissão de Obras do 
hospital.

Campanha de reflorestamento
A Secretaria do Meio Ambiente de Nova Pádua realiza até 8 

de setembro a Campanha de Reflorestamento. Para isso, serão 
ofertadas mudas abaixo do preço de mercado. Os interessados 
devem fazer o pedido na própria secretaria ou pelo telefone 
3296.1600. Neste ano, estarão disponíveis uma maior varieda-
de de plantas nativas. Em 2016, a campanha entregou mais de 
mil mudas de camboim, pitangueira, araçá e ipê, entre outras. 
Paralelamente à campanha, a secretaria está com um projeto 
de distribuição de brindes para as pessoas que encaminharem 
ou retirarem a documentação de emissão de licença ambiental. 
Os brindes são mudas de árvores nativas, livretos do Ministério 
do Meio Ambiente sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 
uma camiseta da Semana da Alimentação.

Neste mês, a Comissão Pró-Muni-
cipalização da Educação retomou os 
trabalhos de viabilização do projeto 
que visa municipalizar o ensino fun-
damental em Nova Pádua. Depois da 
fase de levantamentos e estrutura física 
do espaço escolar, o grupo trabalha no 
estudo da planta provisória e também do 
projeto de como ficaria a Escola Estadu-
al Luiz Gelain após a mudança – ensino 
fundamental como responsabilidade 
municipal e ensino médio a cargo do 
Estado. Após a conclusão, os membros 

repassarão a proposta à 4ª Coordenado-
ria Regional de Educação (CRE). Esse 
segundo semestre também servirá para 
a análise de como ficará a parte pessoal 
(professores e funcionários), se ocorrer 
a municipalização. A comissão também 
escolheu um novo presidente. Odeli 
Sonda assumiu a função, tendo como 
vice-presidente Mônica Corso Pan. Os 
demais membros: Léo Sonda, Gelson 
Sonda, Benedita Galiotto Baroni, Le-
nita Sonda, Vivia Fabian Copelli e Ari 
Tonello.

Inscrições para concurso abrem dia 28
Vinte e dois cargos são oferecidos pela Prefeitura de Nova Pádua. Cadastro vai até 19 de setembro

19 de setembro no site www.legalleconcursos.
com.br ou na prefeitura (Avenida dos Imigran-
tes, 1.000), das 8h30min às 11h e das 13h30min 
às 17h – no site www.npadua.rs.gov.br também 
haverá um link para o cadastro. O valor varia 
conforme o cargo – ensino fundamental R$ 50; 
ensino médio ou técnico R$ 80; superior R$ 100.

Para efetuar a inscrição, é necessário que o 
candidato atenda a escolaridade específica para o 
cargo inscrito. O pagamento deverá ser feito até 
o próximo dia útil, após o término das inscrições, 
e servirá como comprovante, sendo necessária 
sua apresentação na prova. No dia 4 de outubro 
será divulgado o edital de homologação das 
inscrições. A aplicação da prova teórico-objetiva 
ocorrerá em 22 de outubro e a prova prática 
(cargos que necessitam) em 19 de novembro. 

Assistente escolar (funda-
mental incompleto – 44h – R$ 
1.286,73); operário auxiliar 
(fundamental incompleto – 
44h – R$ 1.572,86); motorista 
(fundamental incompleto e 
CNH D – 44h – R$ 1.965,94); 
operador de máquinas (funda-
mental incompleto e CNH D 
– 44h – R$ 2.359,28); auxiliar 
administrativo (fundamental 
completo – 40h – R$ 1.715,85); 
agente administrativo (ensino 
médio – 40h – R$ 2.716,63); 

tesoureiro (ensino médio – 40h 
– R$ 2.716,63); técnico em 
enfermagem (ensino médio e 
registro – 44h – R$ 2.716,63); 
professor educação infantil (en-
sino médio – 30h – R$ 1.950); 
médico (superior – 20h – R$ 
6.444,50); médico veterinário 
(superior – 20h – R$ 2.569,70); 
farmacêutico (superior – 20h 
– R$ 2.569,70); nutricionista 
(superior – 20h – R$ 2.569,70); 
odontólogo (superior – 20h 
– R$ 2.569,70); assistente 

social (superior – 20h – R$ 
2.569,70); psicólogo (supe-
rior – 20h – R$ 2.569,70); 
contador (superior – 20h – R$ 
2.716,63); enfermeiro (su-
perior – 20h – R$ 2.569,70); 
engenheiro civil (superior – 
20h – R$ 2.569,70); arquiteto 
e urbanista (superior – 20h – 
R$ 2.716,63); fiscal de meio 
ambiente (ensino médio – 40h 
– R$ 2.716,63); e médico gine-
cologista (superior – 20h – R$ 
6.444,50).

Os cargos

Apresentação da clínica para idosos

Encontro reuniu autoridades, pesquisadores e 
diretoria do Hospital Fátima.

CLÁUDIA VELHO/UCS/DIVULGAÇÃO

Municipalização da educação
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A saúde tem sido motivo de orgu-
lho para os paduenses. Pelo quarto 
ano consecutivo, o município tem 
se destacado no Índice de Desenvol-
vimento Socioeconômico (Idese) 
no bloco de saúde. Divulgado pela 
Fundação de Economia e Estatística 
(FEE-RS), o Idese, referente ao ano 
de 2014, apontou que o município 
está entre os cinco primeiros coloca-
dos em saúde, apresentando índice 

Nova Pádua cada vez mais tem se 
destacado pelos bons resultados ob-
tidos nas áreas sociais e econômicas. 
Além dos índices positivos conquis-
tados em educação infantil, saúde e 
transparência pública, o município 
obteve nota máxima no Índice Firjan 
de Gestão Fiscal (IFGF), ficando em 
1º lugar nacional e estadual no quesito 
investimentos e em 2º lugar no Rio 
Grande do Sul como o município 
que possui o menor gasto com pes-
soal (folha de pagamento). No índice 

geral, Nova Pádua conquistou o 2º 
lugar na Serra Gaúcha e a 8ª posição 
no Estado, além de estar entre os 70 
melhores municípios do Brasil. 

A pesquisa refere-se ao ano de 
2016 e avaliou a situação fiscal de 
4.544 municípios onde vivem 177,8 
milhões de pessoas, 87,5% da po-
pulação brasileira. O levantamento 
observa uma série de critérios desem-
penhados pelos municípios, tais como 
receita própria, gastos com pessoal, 
investimentos, liquidez e custo da 

dívida. “Quando iniciamos nossos 
trabalhos, sempre tivemos o cuidado 
de não gastar mais do que dispomos, 
procuramos investir no município, 
mas mantendo um planejamento en-
tre secretarias. Queremos uma gestão 
de forma positiva e responsável e 
apesar das dificuldades enfrentadas 
no cenário econômico atual, vamos 
continuar trabalhando e buscando 
gerir da melhor maneira os recursos 
disponíveis”, destaca o prefeito, Ro-
naldo Boniatti (PSDB). 

O prefeito, Ronaldo Boniatti 
(PSDB), e o secretário de Administra-
ção e Fazenda, Pedro Quintanilha, es-
tiveram na Câmara de Vereadores de 
Nova Pádua para apresentar o projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2018. O documento tem 
por objetivo estabelecer as priorida-
des e metas da prefeitura, orientando 
a elaboração da proposta orçamen-
tária para o próximo ano. De acordo 
com a apresentação, o projeto prevê 
receita total de R$ 15,5 milhões. 
Desse total, R$ 2,72 milhões são pre-
vistos para o Funprev e o restante, R$ 
12,775 milhões, serão utilizados na 
manutenção e programas temáticos 
de cada secretaria. Veja no quadro 
quais são os principais programas e 
ações propostas.

As ações e programas

Prosperar e fortalecer (Secreta-
ria da Administração e Fazenda): 
programa Educação Fiscal; aper-
feiçoar as ações de Transparência e 
Gestão Fiscal; estudo para viabili-
zação na instalação de empresas no 
município; ampliação do sistema 
de monitoramento. Valor previsto: 
R$ 80 mil.

Saúde meu bem maior (Secreta-
ria de Saúde e Bem Estar Social): 
aquisição de veículos; ampliação e 
reestruturação do pátio do posto de 
saúde; ampliação do atendimento 
médico; programas de Reeducação e 
Prevenção; campanhas de vacinação; 
manutenção das ações desenvolvidas 
dentro do calendário; transporte de 
emergência; construção de estrutura 
para atendimento ao idoso. Valor 

Prefeito apresentou ações e programas 
para os vereadores municipais.

Destaque e desenvolvimento na saúde
Pelo quarto ano consecutivo, Nova Pádua está entre as melhores cidades nos indicadores do Idese

de 0,910.
Os indicadores avaliam a longevi-

dade, as condições gerais de saúde e 
a saúde materno-infantil. Nos anos 
anteriores, Nova Pádua já vinha 
apresentando resultados positivos. 
Em 2011, o município ocupou a 4ª 
posição em saúde com índice de 
0,917; no ano seguinte subiu uma 
posição (índice de 0,920) e se des-
tacou tanto em longevidade, quanto 

em saúde materno-infantil. Em 2013, 
Nova Pádua foi destaque atingindo a 
primeira colocação. A educação na 
pré-escola também atingiu o nível 
máximo, comprovando o que o 
Unicef, o Fundo das Nações Unidas, 
declarou em 2006, que Nova Pádua é 
uma das melhores cidades brasileiras 
para as crianças viverem. 

Em 2015, Nova Pádua investiu 
19,6% do orçamento na área da saúde. 

No ano seguinte, foram aplicados 
17,2%; e neste ano, até o momento, 
foram destinados 18,2% dos recursos 
públicos, ou seja, sempre percentuais 
acima dos 15% estipulados pela le-
gislação nacional. 

O Idese avalia a situação socioe-

conômica dos municípios gaúchos 
quanto a educação, renda e saúde, 
considerando aspectos quantitativos 
e qualitativos do processo de desen-
volvimento. O Idese atingiu a marca 
de 0,754 em 2014, aumento de 1,4% 
em relação ao ano anterior.

Nota máxima em Gestão Fiscal

Prefeitura apresenta diretrizes de 2018
MAICON PAN/PREFEITURA NP/DIVULGAÇÃO

previsto: R$ 375 
mil.

Nova Pádua 
em Transfor-
mação (Secre-
taria de Obras): 
abertura, recupe-
ração e manuten-
ção de estradas; 
pavimentação; 
manutenção e 
ampliação de prédios; municipali-
zação da VRS-814; conclusão do 
pórtico de acesso; iluminação públi-
ca; eletrificação rural; sinalização e 
passeios públicos. Valor previsto: R$ 
2,5 milhões.

Educar para um futuro melhor 
(Secretaria da Educação, Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer): reestru-
turar as ações NAP; ampliar prédios 
públicos; construção de biblioteca, 
centro cultural, quadras e academias 
esportivas; incentivos aos estudantes, 
festas e eventos locais; ampliação dos 
projetos Jogar e Sons para o Futuro; 
projetos de entidades culturais; pro-
grama Melhor Idade; aquisição de 
ginásio; estruturação das instalações 
e manutenção da creche municipal; 
municipalização do ensino funda-
mental. Valor previsto: R$ 1 milhão.

Turismo, um norte a seguir (Se-
cretaria da Educação, Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer): divulgar 
o município por meio de parcerias 
público-privadas para execução dos 
eventos existentes e novos; incentivar, 
subsidiar e estruturar pontos turísticos; 
implantar ferramentas tecnológicas 
para auxiliar o turista; criar parque 

de preservação ambiental; aumentar 
a plataforma do Belvedere Sonda; 
criar sinalização turística padrão para 
empreendimentos; investir em pro-
jetos para a construção de estruturas 
turísticas e/ou buscar empreendedores 
externos. Valor previsto: R$ 200 mil.

Agricultura forte (Secretaria da 
Agricultura): criar o projeto Jovem 
Empreendedor Rural; incentivar e sub-
sidiar a agricultura, produção leiteira, 
inseminação artificial, plasticultura; 
ampliar o Pida; ampliar os serviços 
veterinários; realizar fórum munici-
pal; propiciar meios que agreguem 
conhecimentos e informação aos 
agricultores. 

Valor previsto: R$ 350 mil.

Minha terra, Meu Lar (Secreta-
ria do Meio Ambiente): realizar pa-
lestras de educação ambiental; ações 
de combate ao borrachudo; projetos 
ambientais; implantar o sistema de 
coleta seletiva de lixo e ampliar a 
existente; elaborar o projeto e captar 
recursos para a construção Estação 
Tratamento de Esgoto; perfurar po-
ços. Valor previsto: R$ 400 mil.
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pan.maicon@hotmail.com

Piccolo 
Esportivo
Maicon Pan

Black Killers tetracampeão 
Depois dos títulos de 2005, 2006 

e 2009, a equipe do Black Killers 
conquistou o tetracampeonato do 
Futsal de Juniores ao vencer o The 
Coca Fevers por 4 x 2. Gabriel Tos-
can da Silva, do Black Killers, foi 
o artilheiro com 16 gols marcados. 
Paulo Venturini, também do Black, 
com 11 gols sofridos, foi o goleiro 
menos vazado.

Accioli bicampeão
Depois do título de 2016, a equipe 

do Accioli conquistou o 25º Municipal 
de Bochas de Nova Pádua – Taça João 
De Carli. Na final realizada na cancha 
do Travessão Paredes, a equipe do 
Accioli venceu o Cerro Largo por 3 x 
2 e sagrou-se bicampeã. Antes de ini-
ciar a decisão, os atletas e torcedores 
fizeram um minuto de silêncio para re-
cordar o homenageado da competição. 

Paduenses campeões
no futsal de Flores

Nova Pádua teve seus campeões no 
Citadino e no Futsal Feminino de Flo-
res da Cunha. A equipe do Broca 18 
foi comandada por Itamar Bernardi. 
Ronaldo Boniatti ficou com o troféu 
de goleiro menos vazado. Também 
fizeram parte do grupo bicampeão 
Guto Sonda, Roger Boniatti e Marcos 
Menegat. No feminino, Elaine Pan, 
Bruna Galiotto, Caroline Alessi e Ali-
ne Pecatti ajudaram o J.A. a conquis-
tar o tetracampeonato da categoria.

Enduro Fim foi um sucesso 
Com a presença de pilotos reno-

mados de todo o Brasil, a prova de 
Enduro Fim 3 Anos da Borilli Racin 
foi um grande sucesso em Nova 
Pádua. Dos pilotos de Nova Pádua, 
destaque para Fabiano Tonet, 3º lugar 
na categoria E1. Dirceu Fabian foi o 
4º e Rafael Tonello, o 10º, ambos na 
categoria E40. Na E6, Lucas Galiotto 
foi o 6º, Eduardo Perondi (8º), Joel 
Boniatti (12º) e Anderson Pan (14º).

Mais de uma centena de pilotos de 
diversos Estados participaram no fim 
de semana passado do Brasileiro de 
Enduro Fim em Nova Pádua. O evento 
também valeu pontos pelo Campeonato 
Gaúcho e Sul Brasileiro da modalidade. 
A programação iniciou no dia 19, com 
o lançamento do novo pneu da empresa 
Borilli, que comemora três anos de 
fundação, o B007 Infinity EXCSoft. 
A prova propriamente dita começou às 
10h de domingo, dia 20, em frente ao 
Belvedere Sonda. 

Divididos em nove categorias, os 125 
pilotos realizaram três voltas de 51km 
pelo interior do município paduense. A 

prova coordenada pelo gaúcho Erasmo 
Klering contou com a presença dos re-
nomados pilotos Romulo Bottrel, Bruno 
Crivillin, Patrick Capilla e Jomar Grec-
co, da equipe Orange de Belo Horizonte. 

Os principais destaques de Flores da 
Cunha e Nova Pádua foram: Evandro 
Toigo (1º) na categoria E45; Lucas 
Toigo (2º) na E4; Fabiano Tonet (3º) 
na E1; Rodrigo Galiotto (9º) na E2; 
Odair Guareze (4º) e Isaias Fante (6º) 
na categoria E35;  Dirceu Fabian (4º) 
e Rafael Tonello (10º) na E40; Lucas 
Galiotto (6º), Eduardo Perondi (8º), Joel 
Boniatti (12º) e Anderson Pan (14º) na 
categoria E6.

Com vitória de virada por 4 x 
2 diante do The Coca Fevers, o 
time do Black Killers conquistou 
no dia 11 de agosto o Municipal 
de Futsal de Juniores de Nova Pá-
dua. A decisão ocorreu na quadra 
de esportes do Centro da cidade. Os 
gols do time campeão foram marca-

dos por  Duda (2), Gabriel e Argel; 
Marlon marcou os gols do The Coca. 
Além do título, o time tetracampeão 
teve o artilheiro e o goleiro menos 
vazado do torneio. O atacante Ga-
briel Toscan da Silva balançou as 
redes 16 vezes, enquanto que Paulo 
Venturini sofreu 11 gols.

Pela segunda vez consecutiva o 
time de bochas do Travessão Accioli 
conquista o Municipal de Bochas 
de Nova Pádua, este ano em home-
nagem a João De Carli. A decisão da 
25ª edição do torneio diante do Cerro 
Largo ocorreu dia 12 de agosto, na 
cancha do Santo Antônio, no Travessão 
Paredes. A equipe campeã venceu o 
confronto final contra o maior detentor 

de títulos municipais por 3 x 2, dispen-
sando a disputa da 6ª partida. Apesar 
da derrota, o Cerro Largo, localidade 
que representa o homenageado, segue 
disparado o maior colecionador de 
troféus de bochas do município, com 
13 taças de campeão e quatro de vice, 
enquanto que a segunda no ranking é 
a equipe Nova Geração, que participou 
de oito decisões e venceu quatro.

Enduro reúne 125 pilotos 
Prova contou com o lançamento do novo pneu da empresa Borilli

Disputas ocorreram no interior de Nova Pádua.

SILVIO BILHAR/DIVULGAÇÃO

Black Killers é campeão do Futsal

Time conquistou o tetracampeonato 
ao vencer de virada o The Coca 
Fevers por 4 x 2.

MAICON PAN/PREFEITURA NP/DIVULGAÇÃO

Accioli conquista o bi nas bochas
DIVULGAÇÃO


