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Nova etapa de pavimentação urbana
Além do asfalto, obras incluem a estruturação de tubulações de

mais quatro ruas no Centro e nos loteamentos Padova e Jorge Baggio

Mais de 1,1 mil candidatos participarão do concurso público

Dando continuidade ao projeto de pa-
vimentação urbana da Prefeitura de Nova 
Pádua, foram iniciados os trabalhos em mais 
quatro ruas – Regina Pilatti e Tarcísio Scur no 
Centro; Padre Antônio Alessi, no loteamento 
Padova; e Vitório Mantovani, no loteamento 
Jorge Baggio. Na Rua Tarcísio Scur, a Secre-
taria de Obras concluiu a abertura de mais 
62m e, na Regina Pilatti de 111m. Nas duas 
vias foi realizada a recolocação da tubulação 
de esgoto e da rede pluvial, uma vez que em 
muitos trechos a estrutura estava deficiente.

O projeto ainda prevê a recuperação do 
asfalto na Rua Padre Antônio Alessi, em 
frente à Unidade Sanitária Dom Henrique 
Gelain. Na Rua Vitório Mantovani será 
efetuada a drenagem pluvial, colocação do 
meio fio e a pavimentação asfáltica de um 
trecho de 157m. “É importante destacar que 
essas obras contam com muito mais que a 
pavimentação asfáltica, mas toda a estrutura 
da via, com redes de esgoto e água. A meta 
é asfaltar 100% das ruas centrais”, destaca o 
prefeito, Ronaldo Boniatti (PSDB).

Também está prevista a instalação de três 
quebra-molas, dois na Avenida dos Imigran-
tes (em frente aos Correios e à agência do 
Banrisul) e um na Rua Valentino Baggio, 

Com 22 cargos oferecidos para 
nível superior, médio, técnico e 
fundamental, o concurso público 
de Nova Pádua, que terá provas em 
outubro, contou com a homologação 
de 1.168 candidatos que devem 
concorrer aos cargos oferecidos – 

todos para formação de cadastro 
de reserva. Em função do grande 
número de inscritos, as datas das 
provas, anteriormente divulgadas, 
foram alteradas.

A aplicação da prova teórico-ob-
jetiva ocorrerá no dia 22 de outubro 

(para níveis fundamental e superior) 
e no dia 29 de outubro (para ensino 
médio). A data da prova prática para 
os cargos que necessitam (motorista 
e operador de máquinas) deverá ser 
comunicada em breve. “O número 
de inscritos superou as expectativas 

e por isso tivemos que readequar as 
datas. Para citar um exemplo, no 
último concurso público de Nova 
Pádua, realizado em 2014, foram 
dois inscritos para a função de ope-
rador de máquinas. Neste ano foram 
22”, cita o secretário de Adminis-

tração e Fazenda, Pedro Fernando 
Quintanilha.

As inscrições encerraram no dia 
19 de setembro e a carga horária 
das funções varia de 20h a 44h, 
com salários entre R$ 1.286,73 a 
R$ 6.444,50.

Nesta semana o trecho de 1km 
entre o Belvedere Sonda e o 
Travessão Leonel recebeu a sina-
lização horizontal e as placas de 
trânsito, concluindo nova obra 
de asfaltamento no interior. A 
colocação da camada de asfalto 

aconteceu na última semana, 
facilitando o deslocamento da co-
munidade. O investimento total é 
de R$ 550 mil, sendo que R$ 250 
mil de uma emenda parlamentar 
do deputado federal Carlos Go-
mes (PRB).

Na Rua Vitório Mantovani, no loteamento Jorge 
Baggio, a drenagem pluvial está sendo refeita.

Finalizado asfalto da Estrada do Belvedere

no loteamento Jorge Baggio, próximo à Escola Municipal 
Infantil Bôrtolo Bigarella. O investimento das obras nas 
quatro vias e nos quebra-molas é de R$ 326 mil, recursos 
próprios da prefeitura. Está em processo de licitação a 
contratação de uma empresa para as sinalizações vertical 
e horizontal dessas vias, além de outras do loteamento 
Padova, da estrada que liga o Centro ao Belvedere Sonda 
e da via no Travessão Cerro Largo.
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Nova Pádua se despede de Ivo João Sonda

No último domingo, dia 24 de 
setembro, Nova Pádua deu adeus 
a um dos homens mais emblemá-
ticos de sua recente história. Ivo 
João Sonda faleceu na manhã do 
dia 23 no Hospital Nossa Senhora 
de Fátima, em Flores da Cunha, 
aos 84 anos. O ex-prefeito lutava 
contra uma leucemia (um câncer 
que se origina na medula óssea, 
local onde as células do sangue 
são produzidas) que causou uma 
falência múltipla de órgãos. Son-
da foi velado na capela mortuária 
e na Igreja Matriz Santo Antônio 
de Nova Pádua e sepultado no 
cemitério municipal. Flores da 
Cunha e Nova Pádua decretaram 
luto oficial por três dias.

O primogênito de uma família 
de oito irmãos, Ivo João Sonda 
nasceu em 22 de fevereiro de 
1933, no Belvedere Sonda. Filho 
de Ampélio Sonda e Rosa Baggio 
Sonda, aos 12 anos mudou-se 
com a família para o Travessão 
Leonel, onde trabalhava na agri-
cultura e na olaria da família. Na 
localidade permaneceu até com-
pletar 20 anos, quando resolveu 
ir morar na área urbana de Nova 
Pádua, onde atuou como pedrei-
ro, fabricante de móveis e no 
comércio de móveis e materiais 
de construção, sempre buscando 
de alguma forma empreender em 
suas atividades.

Sonda casou-se com Darcira 
Maria Tonet no dia 13 de janeiro 
de 1954, foram 63 anos de ma-
trimônio. Da união tiveram nove 
filhos: Rita (falecida), Nelso, Ive-
te, Inácio, Gilmar, Elisete, Itamar, 
Jaqueline e Idomar. Ao lado da 
companheira empenhou-se pela 
comunidade paduense. Por três 
mandatos (de 1973 a 1976; de 
1983 a 1988; e de 1989 a 1992) foi 
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Prefeito, vereador e um paduense orgulhoso de suas origens. 
Aos 84 anos ele deixa a esposa, filhos, netos e uma marca especial

Camila Baggio
camila@jornaloflorense.com.br
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Família Sonda

vereador de Flores da Cunha – na 
época Nova Pádua era distrito –, 
e integrou a comissão de emanci-
pação política, que teve desfecho 
em 1992. Como município, foi 
eleito prefeito por duas gestões 
(1997-2000 e 2005-2008) pelo 
Partido Progressista (PP), o qual 
era filiado desde 1980.

Sonda parte deixando a esposa 
Darcira, os filhos e 15 netos.

Vida pública
Na comunidade, Sonda foi 

sempre atuante como fabriquei-
ro, festeiro, jogador de bochas, 
músico na Banda Santa Cecília, 
integrante no CTG Laço Italiano, 
membro do Lions Clube, presidiu 
a Cooperativa Agrícola Nova Pá-
dua (Coopádua) e era participante 
da Associação Bela Idade, entre 
outras atividades. “Ele sempre 
foi movido por cinco importan-
tes pilares. A humildade, sempre 
tratou a todos e todas igual; a 

fé, sempre teve fé na vida, nas 
pessoas e principalmente nos 
seus ideais. Foi uma pessoa que 
sempre acreditou em si mesmo 
e sempre buscou o bem comum; 
a família, que foi durante toda 
sua vida seu maior orgulho e 
alicerce; a determinação, assim 
como ele tinha seus ideais, tinha 
uma determinação incrível para 
mover tudo o que fosse possível 
para que se realizasse o que ele 
acreditava que era o melhor, não 
para ele, mas para a família e 
todos que estivessem ao seu re-
dor. Sempre amou Nova Pádua, 
fez da política uma escolha de 
vida e dedicou boa parte dela 
para fazer essa política e levar 
adiante seus ideais, os quais 
fizeram bem a muitas pessoas. 
Por último, a honestidade, a 
dignidade, a justiça e a honra 
que conduziram a vida desse 
grande homem”, homenageou 
o neto Mateus Sonda durante a 
cerimônia de despedida.

ArqUIVo oF

Ivo João Sonda, ao centro, 
durante a legislatura como 

vereador de Flores da 
Cunha, de 1989 a 1992, 

ao lado dos colegas 
Alberto Muraro (E) e Oscar 

Francescatto (D).
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“Os municípios de Nova Pádua e Flores da Cunha perdem um líder. O jeito simples 
e humilde do ex-prefeito caracteriza todo o povo paduense. Ivo João Sonda sabia 
conciliar a prática da administração com a vida pública, dedicando-se sempre em 
melhorar a qualidade de vida dos paduenses. Um gesto ou uma única palavra eram 
suficientes para expressar o que ele pensava ou fazia. Meus sentimentos à esposa, 
aos filhos e aos demais familiares. E tenhamos todos a certeza que ele cumpriu o 
seu papel como gestor, pai, avô, irmão e amigo.” 

Itamar Bernardi, ex-prefeito de Nova Pádua.

Em 2000, na inauguração do restaurante panorâmico do Belvedere Sonda, em Nova Pádua, Ivo 
descerrou a fita com o presidente da Câmara de Vereadores Ilmar Luiz Pilatti.

“Quando uma pessoa que fez parte da história da comunidade e 
esteve à frente do município como poder público falece, sempre é 
uma grande perda. O ex-prefeito Ivo foi uma pessoa participativa 
não só na política, mas com grande envolvimento social, deixando 
sempre sua marca com seu jeito humilde e de bom coração. Tive 
a oportunidade de atuar como secretário da Educação na sua 
segunda gestão como prefeito, e posso dizer que pude aprender 
com ele durante aqueles anos. Anos que foram muito importantes 
para estar hoje como prefeito. Com pesar, recebi a notícia de seu 
falecimento no mesmo dia em que eu completava mais um ano de 
vida. Aos familiares deixo votos de pesar, estima e consideração.”

Ronaldo Boniatti, prefeito de Nova Pádua.

“O ex-prefeito de Nova Pádua e também ex-vereador 
de Flores da Cunha, Ivo João Sonda, deixou um legado 
não só na política, mas para a vida de qualquer cidadão, 
que é enfrentar o dia a dia com simplicidade, honestidade, 
trabalho comunitário e empreendedorismo. Não podemos 
esquecer o acolhimento festivo que sempre teve com os 
amigos, companheiros e principalmente com a família. Além 
do carisma e preocupação com sua comunidade. Foram 84 
anos de luta pelo desenvolvimento de Nova Pádua e Flores 
da Cunha, nesta vida humilde como pedreiro, fabricante de 
móveis e depois como vereador e prefeito. Ivo Sonda foi um 
guerreiro pela sua comunidade, deixando o exemplo para 
aqueles que acreditam que podemos construir um mundo 
mais justo e ético.” 

Lídio Scortegagna, prefeito de Flores da Cunha.

“Nova Pádua perde uma ilustre pessoa, Ivo João Sonda, um homem batalhador que fez muito pelo 
nosso município, não somente como prefeito administrador, mas também como ser humano. Um líder 
que escreveu vários capítulos marcantes na história de Nova Pádua. Seus ensinamentos, suas sábias 
palavras e sua postura protetora para sempre serão lembradas em nossas memórias. Sentiremos 
saudades eternas desta pessoa que construiu uma bela trajetória em nosso município.” 

Léo Sonda, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Pádua.

“Falar da pessoa do senhor Ivo João Sonda é falar de um ser humano extraordi-
nário, que tinha muita consideração pelas pessoas e que carregava Nova Pádua por 
onde passava. Foi líder comunitário, líder nos negócios e um grande líder político 
que inspirou a muitos com seus exemplos de ética, respeito e honestidade. Deixa um 
legado a ser seguido por todos.” 

Gelson Sonda, presidente do PP paduense e vice-prefeito.

ArqUIVo oF

Homenagens
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O prefeito paduense Ronaldo 
Boniatti (PSDB) esteve na Câmara 
de Vereadores no dia 25 de setem-
bro para uma audiência pública de 
apresentação e avaliação das metas 
fiscais do segundo quadrimestre do 
exercício de 2017 (relativo aos me-
ses de maio, junho, julho e agosto). 
Uma exigência legal prevista na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
encontro contou com autoridades e 
a comunidade que ouviu os núme-
ros apresentados por Boniatti e pelo 
secretário de Administração e Fa-
zenda, Pedro Fernando Quintanilha. 
Entre os principais resultados estão 
os índices com folha de pagamento, 
educação e saúde.

A audiência tem como objetivo 
possibilitar a participação popular 
na definição dos planos e investi-
mentos públicos, além de informar 
a população sobre o planejamento 
municipal e a execução dos pro-
gramas, e demonstrar e avaliar o 

cumprimento das metas fiscais 
estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

No que diz respeito às receitas, o 
município alcançou até agosto 71% 
(R$ 10,7 milhões) do previsto para 
2017, que é de R$ 15 milhões. Na 
despesa total líquida, Nova Pádua 
somou R$ 8,2 milhões, 47% do 
total previsto para 2017 (R$ 17,4 
milhões). Com isso, o município 
apresenta superávit orçamentário 
superior a R$ 2,5 milhões. “Cabe 
mencionar que deste valor, R$ 1,3 
milhão refere-se ao superávit or-
çamentário do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), sendo 
assim o superávit orçamentário 
líquido é de R$ 1,1 milhão”, com-
plementa Quintanilha.

Mais uma vez a despesa de pes-
soal total é o item mais significativo 
no conjunto dos custos fiscais de 
Nova Pádua. Em relação à Receita 

Corrente Líquida dos 12 últimos 
meses, conforme estabelece a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, está 
abaixo do limite prudencial de 57%, 
apresentando, respectivamente, 
o limite de comprometimento de 
28%, sendo 26% para o Executivo 
e de 2% para o Legislativo. “A folha 
de pagamento de Nova Pádua é a 
segunda menor de Estado e 11ª do 
país, de acordo com dados do sis-
tema Firjan”, destaca o secretário.

Investimentos em saúde e edu-
cação também são destaques. Na 
saúde foi investido um montante de 
R$ 1,5 milhão, o que corresponde a 
18% sobre a receita líquida de im-
postos e transferências (o mínimo 
obrigatório é de 15%). Na educação 
o índice de 25% está sendo respei-
tado, somando um total de R$ 2,2 
milhões. Os números apresentados 
em audiência estão todos disponí-
veis no site da prefeitura – www.
novapadua.rs.gov.br.

A partir desta semana, quem 
acessar o site da Prefeitura de 
Nova Pádua (www.novapadua.
rs.gov.br) verá uma nova iden-
tidade visual, mais prática e que 
conta com a tecnologia responsi-
va, ou seja, se adapta a qualquer 
dispositivo que o usuário estiver 
acessando, seja por meio de 
computadores, notebooks, smar-
tphones ou tablets. A reformula-
ção completa também teve como 
objetivo ampliar a transparência 
e o acesso aos dados municipais, 
divulgando de forma mais clara, 
abrangente e eficiente as infor-
mações públicas.

O novo layout permite que 
conteúdos sejam acessados de 
forma mais fácil pela popula-
ção, que passa a contar com 
diferentes conteúdos, como o 

O prefeito de Nova Pá-
dua, Ronaldo Boniatti, este-
ve no início de setembro em 
Brasília para encaminhar 
recursos junto a minis-
térios e emendas parla-
mentares com a bancada 
gaúcha. Boniatti visitou os 
deputados federais Afonso 
Hamm (PP), Yeda Crusius 
(PSDB), Covatti Filho (PP), 
Carlos Gomes (PRB), Re-
nato Molling (PP) e Mau-
ro Pereira (PMDB), entre 
outros, além da senadora 
Ana Amélia Lemos (PP). 
No Ministério da Agricul-
tura, o prefeito recebeu a 
informação de que R$ 97,5 
mil de uma emenda de Ana 
Amélia foram empenhados 
em favor do município – o 
valor será usado para a 
compra de um caminhão-
-caçamba, que tem uma 
previsão de contrapartida 
da prefeitura de R$ 127 mil. 
“Neste ano já pretendemos 
licitar essa compra e trazer 
mais um equipamento para 

Apresentadas as metas fiscais
Audiência pública na Câmara de Vereadores abordou os números do segundo quadrimestre de 2017

Números foram apresentados na Casa Legislativa pelo prefeito Ronaldo 
Boniatti e pelo secretário de Administração Pedro Fernando Quintanilha.
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De ‘cara’ nova na internet

Endereço na internet tem novo layout, ferramentas e 
serviços disponíveis para a população.

turismo local, por exemplo. Para 
o prefeito Ronaldo Boniatti, o 
novo site visa dar continuidade 
à política de transparência onde 
o cidadão poderá acessar as fer-
ramentas e serviços disponíveis 
de forma clara e simplificada, 

agora por meio de qualquer 
dispositivo. Além disso, notí-
cias e conteúdos poderão ser 
compartilhados diretamente da 
página para diversas redes de 
comunicação, como Facebook 
e WhatsApp.

DIVULGAÇÃo

Prefeito busca recursos em Brasília

Gabinete do deputado Mauro Pereira 
(PMDB) foi um dos destinos do prefeito 

Ronaldo Boniatti.

Nova Pádua”, adianta o prefeito.
Boniatti também esteve reunido com o 

ex-prefeito Itamar Bernardi (PMDB), asses-
sor do ministro do Desenvolvimento Social, 
Osmar Terra (PMDB). Para o prefeito, o 
contato pessoal com os deputados em Bra-
sília é fundamental na busca por recursos. 
“É muito importante não só pelas emendas, 
que ajudam o município, mas também por 
serem articuladores das demandas nos mi-
nistérios e órgãos federais”, avalia.
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O município de Nova Pádua recebeu 
recentemente o prêmio Cláudio Balsini 
da empresa Betha Sistemas, concedi-
do às cidades melhores colocadas em 
índices de gestão que medem a quali-
dade de vida da população e o serviço 
público. Na categoria de até 10 mil 
habitantes, em nível nacional, além de 
Nova Pádua, foram homenageados os 
municípios de Mercedes (PR), Águas 
Mornas (SC), Antônio Carlos (SC), 
Ipiranga do Norte (MT), Mato Leitão 
(RS), Rio Fortuna (SC), Santa Maria 
do Herval (RS), Santiago do Sul (SC) 
e São Pedro de Alcântara (SC). A 
distinção avalia números de todos os 
municípios do país a partir dos rankin-
gs dos índices Firjan de Gestão Fiscal 
e de Desenvolvimento Municipal, do 
Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) e da Escala Brasil 
Transparente (EBT).

Para o prefeito, Ronaldo Boniatti 
(PSDB), a distinção está diretamente 
ligada ao atual modelo de adminis-
tração. “Esse prêmio valoriza novas 
administrações, onde se tem uma visão 
muito mais administrativa e planejada, 
podendo criar ferramentas que auxi-
liam no maior controle de orçamento e 
no investimento assertivo, procurando 
fazer mais com menos. Com isso con-
seguimos pensar em melhorar nossos 
índices, ampliando serviços como a 
educação infantil, por exemplo”, des-
taca Boniatti.

Para a premiação, a empresa levou 
em consideração os seguintes índices 
especializados em gestão pública: Escala 
Brasil Transparente, Índice Firjan de Ges-

tão Fiscal (IFGF), Índice Firjan Desen-
volvimento Humano Municipal (IFDH) 
e o Índice Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM). Além da categoria até 
10 mil habitantes, foram contempladas as 
10 melhores cidades com até 20 mil habi-
tantes; de 50 mil a 100 mil; e acima de 100 
mil pessoas. “São ações que incentivam 
um gerenciamento público nas prefeitu-
ras com responsabilidade, com prefeitos 
menos políticos e mais administradores”, 
acredita Boniatti, que recebeu o prêmio 
das mãos do consultor de Negócios da 
Betha Sistemas (filial de Caxias do Sul), 
Giovani Casara. 

Concedido pela Empresa Betha Sis-
temas, especializada em software para 
gestão pública, o 1º Prêmio Cláudio 
Balsini leva este nome em homenagem 
ao fundador da empresa.

Jantares com cardápios tipica-
mente gaúchos, bailes e três noites 
de cultivo às tradições gaúchas. 
Com programação de 9 a 16 de 
setembro, a 12ª Semana Farroupi-
lha de Nova Pádua teve a partici-
pação de mais de 800 pessoas que 
saborearam uma boa gastronomia 
e dançaram ao som de gaitas e 
violões. As atividades, realizadas 
no galpão do CTG Laço Italiano, 
tiveram alterações neste ano, com 
a reformulação no formato dos 
jantares. Ingressos passaram a ser 
cobrados e o sistema de serviço 
também mudou. “Fizemos um 
bom trabalho em cima de mudan-
ças. Proporcionando boa comida e 
também atendimento de qualidade 
para as pessoas e com preços aces-
síveis. Ouvimos só elogios, o que é 
gratificante para toda a equipe que 
se dedicou”, valoriza o vice-patrão 
do CTG, Cacildo Cassola. Com as 
mudanças, o CTG reacende um 
objetivo, o de angariar fundos para 
a construção de uma nova sede 

Com uma proposta de colocar a 
solidariedade na mesa, o prefeito de 
Nova Pádua, Ronaldo Boniatti; o vice-
-prefeito, Gelson Sonda; o presidente 
da Câmara de Vereadores, Léo Sonda; 
e o empresário Rui Vanzin, participaram 
da primeira edição do jantar beneficente 
Homens na Cozinha, evento promovido 
pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Flores da Cunha no dia 2 de 
setembro.

O lucro arrecadado com o jantar foi 

revertido nesta semana para o Hospital 
Nossa Senhora de Fátima, Liga Femini-
na de Combate ao Câncer, projeto Mão 
Amiga e a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae). A cozinha co-
mandada pelos paduenses ofereceu ao 
público uma paella valeriana com frutos 
do mar. O Homens na Cozinha ocorreu 
no Parque da Vindima Eloy Kunz e reu-
niu 500 pessoas. Nesta primeira edição, 
foram 44 cozinheiros que comandaram 
11 cozinhas com cardápios variados.

Segundo lugar do Brasil em gestão pública
Prêmio Cláudio Balsini foi concedido a Nova Pádua na categoria até 10 mil habitantes

Prefeito Ronaldo Boniatti exibe a distinção do 1º 
Prêmio Cláudio Balsini, designado pela empresa 

Betha Sistemas.

CAmILA BAGGIo

Remodelada, Semana Farroupilha agrada

Gelson Sonda, Leo Sonda, Ronaldo Boniatti e Rui 
Vanzin comandaram a cozinha paduense.

para a entidade.
A programação da Semana Far-

roupilha contou com recepção da 
Chama Crioula, missa, jantares com 
cardápios como feijoada, buchada e 
carreteiro de costela, e bailes como 
nomes reconhecidos na música 
gaúcha como os grupos Estância 

e Balanço Fandangueiro. 
O ex-patrão do CTG, Remi 
Boniatti, recebeu uma placa 
em agradecimento aos anos 
dedicados ao tradiciona-
lismo de Nova Pádua. A 
programação contou com o 
apoio da prefeitura.

Cerca de 800 pessoas prestigiaram a 
programação tradicionalista em Nova Pádua.

DIVULGAÇÃo

Gastronomia solidária
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Há um ano, sempre às sextas-feiras, 
a comunidade florense pode encontrar 
uma gama de produtos orgânicos dis-
poníveis no mesmo local onde ocorre 
nas quartas e sábados a Feira do Pro-
dutor (esquina da Rua Garibaldi com 
a Rua Júlio de Castilhos, ao lado da 
Agrobichos Clínica Veterinária). Para 
comemorar o sucesso da iniciativa, 
no dia 7 de outubro será realizado 
um jantar de aniversário no Restau-
rante Santa Rita, na saída do bairro 

União com a ERS-122, em Flores da 
Cunha. A Sexta Orgânica conta com 
produtores de Flores e Nova Pádua, 
integrantes da Ecopadua.

No encontro, haverá exposição e 
venda de produtos orgânicos com a 
presença dos produtores, atendendo 
diretamente os clientes, e duas pa-
lestras sobre alimentos orgânicos (às 
19h30min e às 20h) com os pales-
trantes João Villa, Marcos Gottinari e 
Andrea Basso. A partir das 20h30min 

será servido o jantar, contando no 
cardápio com arroz, saladas diversas, 
feijões, massas, frango, peixe, polen-
ta, sucos, néctares, vinhos, doces em 
calda, mousse de maracujá e café 
com biscoito.

Os ingressos custam R$ 50. Mais 
informações e reservas pelo telefone 
(54) 9.9692.9484, com Douglas Ba-
lardin. A programação se completa 
com música ao vivo e sorteio de 
cestas com produtos orgânicos.

Para comemorar os festejos farroupilhas e promo-
ver uma confraternização entre pais e a instituição 
de ensino, a Escola Municipal Infantil Bôrtolo Bi-
garella realizou, no dia 16, a Quermesse do Gaúcho. 
O ambiente de ensino foi transformado para receber 
a comunidade escolar que prestigiou apresentações 
dos alunos, brincadeiras como o laço da vaca parada, 
comidas típicas e muita diversão. “Na sala de aula os 
alunos aprendem sobre o gaúcho, então aproveita-
mos um dia para trazer atividades e, principalmente, 
proporcionar uma integração entre os pais e a escola, 
fortalecendo esse laço que é tão importante”, valori-
za a diretora, Marisangela Beazuti Triaca.

A Brigada Militar (BM) de 
Flores da Cunha, que também é 
responsável pelo patrulhamento 
de Nova Pádua, recebeu nesta 
semana três coletes balísticos 
durante solenidade na prefeitu-
ra paduense. Os equipamentos 
marca CBC (nível 3A, modelo 
exigido pelo Comando da Brigada 
no RS) irão auxiliar o trabalho 
diário dos PMs.

A entrega foi feita ao presidente 
do Conselho Comunitário Pró-
-Segurança Pública (Consepro), 
Augusto de Oliveira Bernardo, pelo 
prefeito de Nova Pádua, Ronaldo 
Boniatti; pelo gerente do Banco 
do Brasil, Leonardo Costamilan, 
representando o comércio paduen-
se; e pelos jovens Taisy Scremin e 
Mateus Stangherlin, representantes 

Finalizada no início de setem-
bro, a campanha contra a raiva ca-
nina e felina de Nova Pádua teve 
um balanço positivo de acordo 
com o secretário de Agricultura 
e Meio Ambiente, Samoel Smi-
derle. Durante os cinco dias de 

campanha, quando equipes visi-
taram as comunidades do interior 
e o Centro, foram vacinados 546 
animais. O Centro foi o ponto de 
maior número de vacinações, com 
123 doses, seguido por Curuzu 
com 88 aplicações. 

Campanha antirrábica vacina
 mais de 500 animais Brigada recebe coletes

Três equipamentos marca CBC foram doados nesta semana

A entrega do material foi realizada no saguão da Prefeitura de Nova Pádua.

do grupo de jovens 4S Sorriso. No 
mesmo ato, Bernardo repassou 
o material ao subcomandante do 
36º Batalhão de Polícia Militar 
(36º BPM), major Luís Fernando 
Becker; e ao comandante da 2ª 

Companhia, capitão Ângelo Ferraz. 
Também participaram do encontro 
na quarta-feira, dia 27, o vice-pre-
feito, Gelson Sonda; e o secretário 
de Administração e Fazenda, Pedro 
Quintanilha.

Fotos DIVULGAÇÃo

Quermesse do Gaúcho

Alunos se apresentaram com músicas 
típicas do Rio Grande do Sul.

Jantar com produtos orgânicos
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Organizado pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), o 
Diálogo Municipalista tem como 
objetivo levar para o debate te-
mas importantes para os gestores 
públicos à frente dos municípios. 
Nova Pádua esteve representada 
nesta 5ª edição do evento, reali-
zado nos dias 24 e 25 de agosto, 

em Canela, pelo prefeito, Ronaldo 
Boniatti (PSDB). Entre as pautas, 
destaque para as iniciativas e boas 
práticas para uma gestão de qua-
lidade, obrigações constitucionais 
do município, Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, cuidados adminis-
trativos para evitar apontamentos 
junto aos órgãos fiscalizadores e 

gestão dos serviços oferecidos à 
população.

A pauta política também foi 
extensa, abordando fatores do 
Movimento Municipalista e a 
articulação no Congresso Nacio-
nal, com destaque para o aumento 
da arrecadação própria, a nova 
lei do Imposto Sobre Serviços 

(ISS), a dívida previdenciária, 
o parcelamento dos débitos, os 
projetos de leis e tramitação no 
governo federal, além das novas 
perspectivas de recursos e o ce-
nário de arrecadações do Fundo 
de Participações dos Municípios 
(FPM) para o segundo semestre.

Estiveram presentes no en-

contro o ministro do Tribunal 
de Contas da União, Augusto 
Nardes; o presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE-
-RS), Marco Antônio Lopes 
Peixoto; e a consultora da área 
Jurídica da Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM), 
Elena Garrido.

O escritório da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater-RS/Ascar) de 
Nova Pádua vem realizando, 
em parceria com a prefeitura, 
ações socioassistenciais por 
meio de oficinas com trabalhos 
artesanais voltadas aos alunos 
com necessidades especiais. 
Orientados pela a técnica so-
cial Anisia Cassola, as oficinas 
têm o objetivo de desenvolver 
a capacidade motora, integrar 
a socialização e valorizar a 
inclusão social dos jovens. 
“Na oficina de artesanato em 

Uma parceria entre a prefeitura e 
a Emater-RS/Ascar levou a Nova 
Pádua o 3º Encontro do Grupo 
de Orquidófilos, ação que integra 
o projeto Paisagismo Rural da 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural. O grupo visitou a 
propriedade de Tranquilo Debon, 
no Travessão Divisa. O orquidá-
rio do paduense conta com 260 
espécies diferentes de orquídeas, 
resultado inclusive de premiações 
em eventos gaúchos de exposição. 
Após a visita, extensionistas da 
Emater promoveram uma palestra 
no auditório da prefeitura e sorte-

Para qualificar a gestão pública
Prefeito integrou a 5ª edição do Diálogo Municipalista, encontro realizado em Canela

Prefeito Ronaldo Boniatti ao lado do presidente da 
Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski.

Fotos DIVULGAÇÃo

Emater realiza oficina especial

Encontro trabalhou a pintura em porongos.

porongos foi desenvolvida a arte 
da pintura, confeccionando uma 
casinha para abrigar ninhos de 
passarinhos que estão em evi-

dência devido à primavera”, 
valoriza a técnica. As oficinas 
são realizadas em uma sala 
cedida pela prefeitura.

Encontro de Orquidófilos em Nova Pádua

Orquidário de Tranquilo Debon foi exibido para os 
integrantes do grupo organizado pela Emater.

aram o próximo jardim a integrar 
o Paisagismo Rural, que será o da 

paduense Irma Rancan Caon, no 
Travessão Barra.
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Citadino 
paduense
começa a 

definir vagas

Equipes de diversas cidades 
gaúchas participaram, no início 
do mês, na cidade de Nova Pádua, 
da Guenoa Adventure Race, pro-
va praticada nas modalidades de 
canoagem, orientação, mountain 
bike, trekking e rapel. Na cate-
goria quarteto, depois de 8 horas 
de prova, a equipe Pura Vida, 
representando Caxias do Sul e 
Nova Petrópolis, foi a vencedora. 
O grupo teve como integrantes 
Jonathan Grahl, Renata Mariani, 
Alex Arend e Eduardo Portz.

Na categoria duplas, a equipe 
Papaventuras de Venâncio Aires, 
composta por Valmir Schneider e 
Rose Muller, foi a ganhadora na 
modalidade Expedição, enquanto 
que a equipe Kaapora Aventura, 
de Novo Hamburgo, formada por 
Jeferson Mayca e Janine Vieira, 
venceu na categoria Aventura. O 
evento coordenado por Cledison 
Silva Eventos e Marketing Espor-
tivo em parceria com a Prefeitura 
de Nova Pádua foi realizado nos 
dias 2 e 3 de setembro.

Em festa realizada no salão da comunidade do Tra-
vessão Cerro Largo, foram entregues na noite de 22 de 
setembro os troféus aos vencedores do 25º Campeonato 
Municipal de Bochas de Nova Pádua, em homenagem 
a João De Carli. A taça de campeão coube ao time do 
Accioli, que venceu o Cerro Largo por 3 x 2 nas final 
realizada dia 12 de agosto. Além dos quatro primeiros 
colocados, foram premiadas com medalhas as melhores 
duplas de cada equipe.

Os agraciados: Maico Zampieri e Leonardo Carniel 
(Accioli), Sérgio Pilatti e Valdir Marin (Cerro Largo), 
Gilberto Vezzaro e Eduardo Tonet (Nova Geração), 
Valério Bisinella e Lucas Bisinella (Bonito), Louren-
ço Tonello e Olir Menegat (Divisa), Evandro Lusa e 
Leocir Lusa (Curuzu), Lino Tonello e Jorge Kramer 
(Mützel), Sérgio Boniatti e Nelson Boniatti (Nova 
Pádua), Luiz Gelain e Itacir Pauletti (Paduense) e 
Valdemar Menegat e Olir Bandiera (Santo Antônio).

Ocorre às 14h de hoje, dia 29, na Secretaria de 
Cultura, Desporto e Turismo de São Marcos, o 
sorteio para definir os confrontos do hexagonal 
da 3ª Copa Vales da Serra de Futsal. Até o meio 
da semana, dois times de Antônio Prado, dois 
de São Marcos e um de Nova Pádua garantiram 
classificação à segunda fase do torneio. A última 
vaga foi decidida na noite de ontem, dia 28, entre 
Cerro de Monte Cristo de Flores da Cunha e 
Amigos da Bola de Ipê. O time florense venceu 

Accioli recebe premiação 
No dia 22, a equipe do Accioli rece-

beu de forma oficial a premiação pela 
conquista do título do 25º Campeonato 
Municipal de Bochas de Nova Pádua. O 
evento de confraternização foi realizado 
no Travessão Cerro Largo, comunidade 
do homenageado João De Carli. Autori-
dades e familiares fizeram a entrega de 
troféus e medalhas ao campeão Accioli; 
ao vice-campeão Cerro Largo; 3º lugar 
Nova Geração; e 4º lugar Bonito; além 
das melhores duplas.

Gudplei avança na 
Copa Vales da Serra

Com duas vitórias, o representante 
de Nova Pádua aguarda o adversário da 
próxima fase da 3ª Copa Vales da Serra 
de Futsal. Jogando em casa, o Gudplei 
venceu o Real Roma por 8 x 6. Depois de 

estar vencendo por 7 x 1, a classificação 
ficou comprometida, mas uma nova vitória 
em Nova Roma do Sul por 5 x 3 garantiu 
a vaga. O HSF optou por não disputar a 
competição pela falta de jogadores. Isso 
porque nove atletas que conquistaram o 
título com o HSF também foram campeões 
municipais com o Cerro de Monte Cristo 
em Flores da Cunha. 

Equilíbrio no Citadino
 de Futsal 

O campeonato municipal de futsal de 
Nova Pádua é o mais equilibrado dos úl-
timos anos. As equipes estão niveladas por 
cima e com jogos pegados, disputados e 
decididos nos detalhes. Os cinco melhores 
colocados estão separados por apenas 6 
pontos. A competição, que está na etapa 
classificatória, promete grandes jogos nas 
fases de mata-mata.

Com pouco mais da metade dos jogos realizados, o 
23º Campeonato Municipal de Futsal de Nova Pádua, 
o Citadino 2017, começa a definir as vagas às quartas 
de final. Depois do Santo Antônio assegurar um lugar 
com antecedência entre os oito que seguem à segunda 
fase, no dia 22 foi a vez do Black Killers antecipar a 
classificação ao vencer o Guarani por 8 x 5. O HSF, 
que derrotou o Diprima por 5 x 3, também está com a 
vaga encaminhada. No outro jogo da noite, apesar da 
goleada por 10 x 4 do Serrana Tintas sobre o Sparta, a 
vitória não garantiu acesso ao grupo dos que estariam 
classificados à próxima etapa. A fase classificatória 
está prevista para terminar dia 20 de outubro. 

Jogos restantes

29/09 – Sexta-feira
19h30min – Gudplei x S. Antônio
20h30min – Metralhas x Diprima
21h30min – T. Miro x Serrana Tintas
2/10 – Segunda-feira
19h30min – Gudplei x HSF
20h30min – Curuzu x Sparta
21h30min – B. Killers x Diprima
6/10 – Sexta-feira
19h30min – Metralhas x S. Antônio 
20h30min – Curuzu x Gudplei
21h30min – T. Miro x Black Killers
9/10 – Segunda-feira
19h30min – Sparta x HSF
20h30min – Guarani x Diprima
21h30min – S. Tintas x Metralhas
11/10 – Quarta-feira
19h30min – Diprima x Sparta
20h30min – Black Killers x Gudplei
21h30min – S. Tintas x S. Antônio
17/10 – Terça-feira
19h30min – Metralhas x Guarani
20h30min – Time do Miro x HSF
21h30min – Curuzu x Serrana Tintas
20/10 – Sexta-feira
19h30min – Time do Miro x Diprima
20h30min – Gudplei x Metralhas
21h30min – Guarani x HSF
22h30min – Black Killers x S. Antônio

Atletas da equipe do Accioli, que venceram o Cerro Largo 
por 3 x 2, participaram de evento no dia 22 de setembro

Time do Accioli com os familiares 
do homenageado João De Carli.

Fotos DIVULGAÇÃo

Final de semana com esportes radicais 

O quarteto vencedor com o diretor de 
Esportes Marcos Menegat.

Copa Vales da Serra
o jogo de ida realizado dia 21 por 4 x 2. A partida 
de volta estava marcada para às 20h15min, no 
Ginásio Poliesportivo (até o fechamento desta 
edição o confronto não havia encerrado). 

O representante de Nova Pádua, Gudplay, se 
classificou com duas vitórias sobre o campeão 
de Nova Roma do Sul, o Avangers, em casa por 
8 x 6 e 5 x 3 como visitante. Também aguardam 
adversários para a próxima fase Atlético Nacio-
nal e Botafogo de Antônio Prado e Bonde das 

Casinhas e Elite de São Marcos. A 
segunda etapa do torneio deve co-
meçar no meio da próxima semana.


