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EDITORIAL
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No dia 09 de junho, estiveram na UFFS de Erechim, a direção,
professores e alunos representando a Escola Estadual Dom Pedro
I de Coronel Teixeira, diretora Nelci Daga Rubenich, juntamente
com a professora Leila Cristina da Costa e as alunas Karoline
Takahasche  e  Luana Dreher, expondo o projeto : A
Sustentabilidade da Escola do campo: Filtro Biológico.

Nesta Feira INTEGRASUL - Feira de Investigação, se fizeram
presentes autoridades representativas de diferentes órgãos e
participantes de outros Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande Do Sul para  a segunda fase  regional da Feira.

O Projeto Sustentabilidade da Escola do Campo: Filtro
Biológico ficou em 1º lugar obtendo a seguinte premiação: uma
bolsa e um recurso de R$ 100,00 mensais num período de seis
meses e mais formação na Universidade Federal de Erechim aos
alunos participantes, voltada para investigação científica.

O Projeto premiado representa uma prática de reaproveitamento
das águas da pia, do tanque, da máquina de lavar roupa. As águas,
passam por um processo de filtragem tornando potável com
possibilidade de reutilizar
em horta, jardim, vasos
sanitários, lavar calçadas, e
fazendo uma analise poderá
ser ingerida. Todo esse
processo é representado no
projeto.

Projeto este que foi
escolhido para ser levado
para Expointer em 2015,
representando as escolas da 15ª CRE de Erechim.

PROJETO DESTAQUE

CurtasCurtasCurtasCurtasCurtas

Dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do
Meio Ambiente. Foi instituído no ano de 1972, durante
a conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, em Estocolmo (Suécia). O Dia
escolhido objetiva chamar a atenção de todas as
esferas da população para os problemas ambientais
e para a importância da preservação dos recursos
natura is ,  que,  a té  aquele momento,  eram
considerados inesgotáveis.

Essa data nos convida a refletirmos sobre o MEIO
AMBIENTE em que vivemos, já que somos parte de
dele, estamos no seu meio e, necessitamos desse
meio para sobrevivermos. O planeta sobreviverá,
mas nós dependemos de nossos atos e atitudes
relacionados a esse meio.

Moramos em um lugar privilegiado, se comparado
com out ros loca is .  Não somos afetados por
catástrofes ambientais, nem mais enchente temos.
Temos problemas também, como os resíduos e seu
destino, os agrotóxicos colocados na terra que
acabam em lençóis de águas. Por isso tudo devemos
nos conscientizar que a solução para um mundo
melhor depende de nossas atitudes. Ações do poder
públ ico são necessárias, mas não resolvem o
problema.

Vamos nos sentir responsável pelo local em que
moramos. Ter atitude e ações que venham a proteger
os recursos ambientais para que os filhos e os netos
marcel inenses tenham vida longa e saudável.
Somente assim poderemos ajudar a mãe terra e o
maravilhoso local em que vivemos.

1) Dia 29 de agosto, o Rotary de Marcelino Ramos estará promovendo
almoço beneficente em prol à APAE de Gaurama e a AMAECA.
Reserve essa data, participe e ajude a essas entidades.
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O município de Marcelino Ramos sediou dia 14 de junho, o 1º
Enduro Terra das Águas, enduro de motociclismo off Road, organizado
pela AGPE - Associação Gaúcha de Pilotos de Enduro  e da FGM -
Federação Gaúcha de Motociclismo. Participaram da prova 74 pilotos
dos 3 estados do Sul, divididos em 8 categorias. A largada aconteceu
no Quinto Rancho e os pilotos com seus GPS  em mãos percorerram
quase 100 quilômetros de trilhas, passando pelo interior do município
e pontos turisticos da cidade, retornando ao Quinto Rancho.

 Na avaliação dos organizadores  por ser esta a primeira vez que
uma prova de Enduro foi realizada no município, todos que participaram
foram só elogios pelas belezas naturais que encontraram nas trilhas e
seus pontos turísticos por onde a prova passou. Por parte dos pilotos
foram dezenas de manifestações de elogios aos organizadores, as
trilhas, à hospitalidade de acolhida. Todos foram surpreendidos por
tudo o que viram e conviveram nos dois dias que estiveram no
município. Sobre a possibilidade de o enduro ser realizado novamente
em Marcelino, Paulo Cesar de Oliveira, que participou na organização
da prova, informou, que a região é própria para a prát ica do
motociclismo off road, e já está no
ca lendá r i o  do  ano  que  vem,
contando sempre com o Apoio da
Prefeitura Municipal que não mediu
esforços para ajudar em tudo que
os organizadores precisassem,
desde a Ambulância em pontos
estratégicos do roteiro.

O resultado das categorias ficou
assim: MASTER: 1º lugar Michel
Cechet de Erechim, 2º Rogério Machado de São Lourenço do Oeste/
SC, 3º Rami Sfredo de Caxias do Sul. SÊNIOR: 1º lugar Junior
Capeletto de Erechim, 2º Leandro Arnhold de Passo Fundo, 3º Mikael
Meneghetti de Chapecó/SC. OVER 40: 1º lugar Tito Zanin de Maravilha/
SC, 2º Lindonês Três de Barão de Cotegipe, 3º Hélio do Amaral de
Chapecó/SC. OVER 50: 1º lugar Gilberto Balbinot de Barão de
Cotegipe, 2º Altair Bordignon de Erechim, 3º Paulo Roberto Burtet de
Ijuí. JUNIOR: 1º Ivan Rodhe de Erechim, 2º Jonh Bentz de Dois Irmãos,
3º Leandro Dieter também de Dois Irmãos. OPEN: 1º Clair Ribeiro de
Pinheiro Preto/SC, 2º Marcos Lazaretti de Taquara, 3º Jardel Thomas

de Santa Rosa. NOVATOS: 1º
Pablo Zanchet de Erechim, 2º
Anderson Balbinot de Barão de
Cotegipe, 3º Fabiano Ceni Farina
de Erechim. DUPLAS: 1º Jeferson
Cechet e Biskui de Erechim, 2º
Claud io  Canal  e  Marce lo  Dal
Agnol de David Canabarro, 3º
Rafael Beal e Fernando Girardi.

A organização agradece o
apoio da Prefeitura Municipal,

Brigada Militar, Posto MAPIK, Mekal Química Erechim, Ervateira Ouro
Verde, Grupo Sensa Paura e Arranca Pedra de Marcelino Ramos,
Parque Quinto Rancho e à todos os proprietários das terras por onde
a prova passou.

 Marcelino sediou Enduro de
motociclismo off road

Pausa para descanso, em meio a trilha

Trilhas pelo interior do município

O município de Marcelino Ramos festejou de 3 a 28 de junho, a 26ª
JOANPEPA. A maior festa regional das etnias Polonesa, Italiana, Alemã e
Cabocla e das tradições Gaúchas. A festa também é um evento religioso que
homenageia os santos: São João Batista, Santo Antonio, São Pedro e São
Paulo. O evento é promovido pela Paróquia São João Batista e realiza-se no
Pavilhão da Paróquia, tem a colaboração de inúmeras pessoas da
c o m u n i d a d e ,
empresas, entidades e
Prefeitura Municipal.

As fest iv idades
iniciaram na noite do
dia 3, com o Baile de
Abertura, animado pela
Banda Cosmo Express,
também teve a
apresentação das rainhas e prenda gaúcha da 26ª Joanpepa.

No dia 6 houve a Festa Polonesa com o jantar polonês, após a solenidade
de Abertura onde estiveram presentes autoridades municipais e da paróquia
São João Batista. O show com gaiteiro Márcio Rech encerrou a noite.

A festa gaúcha aconteceu no dia 7 com o Costelão, almoço tipicamente
gaúcho. Prestigiaram o evento o Grupo Amigos do Vale do Rio do Peixe de
Piratuba SC, Centro de Pesquisas Folclóricas História e Canto de Erechim.

Dia 13, foi à vez da Festa Cabocla com a Feijoada, um dos principais
pratos da culinária brasileira que ano a ano vem aumentando o número de
público.

A Festa Italiana aconteceu no dia
20, com o Jantar Italiano seguido do
Show Baile com a dupla Osvaldir &
Augusto.

No dia 27 foi realizada a Festa
Alemã, com o jantar típico Alemão,
seguido do Show Bai le com o
Musical, Atração. Nessa noite, a
paróquia sorteou uma moto Suzuki,
ano 2016 zero quilômetro, no valor
de R$ 7.500,00. A ganhadora foi
Paola Piazza Bertolini, da Linha
Coxilha Seca, com o numero 2.866.

No dia 28, houve o encerramento das festividades com a Festa Caipira.
O destaque ficou com os integrantes do grupo de Terceira Idade Amigos para
sempre, da cidade, que vestidos a rigor animaram o Baile-Caipira abrilhantado
pelos Cometas.

“Em nome do Conselho Paroquial da Paróquia São João Batista, viemos
através deste, fazer o nosso agradecimento a todos os nossos paroquianos e
não paroquianos pelo apoio e os trabalhos que foram realizados nesta
Joanpepa. O nosso muito obrigado a todas as comunidades e as etnias,
polonês, gaúcha, cabocla, italiana, alemã pelo lindo trabalho realizado e
pelos gostosos jantares e almoços durante as festividades. Pois sem a
colaboração de cada um, não seria possível realizar toda esta atividade, que
foram feitas, e muito bem realizadas. Que Deus abençoe a cada um de vocês
meus irmãos e irmãs tanto da nossa doutrina Católica e também os irmãos da
doutrina Evangélica, a todos o meu muito obrigado e conto com cada um para
a próxima Joanpepa”, agradece padre José de Oliveira.

26ª JOANPEPA

Grupo de terceira idade presente na festa

Tradicionalistas de Piratuba presentes na festa gaúcha
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GÁS E BEBIDAS
MASSAS, SABOR da CASA

Associados foram contemplados com
Notebooks Lenovo

Na manhã do dia 12 de junho, as
Cooperativas Singulares e os Postos de
Atendimento da Cresol Marcelino Ramos
realizaram o segundo sorteio da
Campanha Sonho de Prêmios. Nesta
etapa, os associados foram contemplados
com três Notebooks Lenovo, entre eles o
sócio da Cresol Jaci Lazzarin. Para ele,
esta é mais uma forma de incentivo e
fidelização dos associados. “Eu gosto muito de trabalhar com a
Cresol, pelo diferencial no atendimento e pela simplicidade com
que somos recebidos, isso faz com que eu me sinta em casa.
Ser sorteado e ganhar este prêmio me deixa muito feliz e me
motiva a, cada vez mais, trabalhar com a Cooperativa e indicá-la
para outras pessoas”, ressalta.

O próximo sorteio da Campanha Sonho de Prêmios, acontece
no dia 11 de setembro, e distribuirá Geladeiras Cônsul. Para
participar os associados só precisam realizar movimentações
financeiras com a Cresol. Maiores informações podem ser obtidas
junto as Cooperativas e Postos de Atendimento participantes ou
ainda no site da campanha sonhodepremios.com.br. Saiba mais,
participe e invista no seu sonho.

Cresol – Marcelino Ramos realiza 2º sorteio
da Campanha Sonho de Prêmios Cresol

Jaci recebendo o notebooks

Uma missa de ação de graça homenageou o padroeiro de
Marcelino Ramos, São João Batista. A celebração promovida pela
paróquia que leva seu nome, aconteceu na Igreja Matriz, no dia 24
de junho, data em que se comemora o nascimento do Santo, tido
como precursor da Igreja Católica.

Participaram da celebração fieis
da cidade e das capelas,  equipe de
liturgia, missionários saletinos,
noviços do Santuário Nossa Senhora
da Salette e os celebrantes Pa. José
de Oliveira (pároco), Pa Ângelo
Perin, Pa. Alfredo Celestrino e o Pa.
Augustinho Ribeiro, da Congregação
dos Saletinos.

Católicos celebram padroeiro
São João Batista

Equipe de Liturgia da missa

Se preparando para a visita!

Aprendizagem em sala de aula

Alunos da Escola Municipal de Ensino  Fundamental Rui Barbosa –
3º ano A da professora Marcia Kuhn e 3º ano B da professora Nilse
Venturin   e sua estagiária Gabriela Hoffmann estiveram visitando a
FABRICA DE BALAS E CHOCOLATES PECCIN, em Erechim.

Após terem trabalhado e estudado sobre Indústria e Produtos
Industrializados foram conhecer a
Peccin, lá tiveram a oportunidade
de ver e ouvir explicações de
como  funciona uma fabrica de
balas e/chocolates. Coisas muito 
in teressantes  que os a lunos
tomaram conhecimento.

A indústria é o local (fábrica)
onde ocorre a transformação de
matérias-primas em produtos elaborados pelo homem para fins
comerciais. Nesses estabelecimentos, os funcionários e as máquinas
são responsáveis pela produção de diversos objetos, alimentos, roupas,
calçados, remédios, carros, etc.

 Produtos industrializados são
produtos prontos ou semiprontos.
Já vem embalados, seja em latas,
ca i xas  e t c . .  .  A l imen tos
industrializados são aqueles que
resultam da transformação dos
al imentos naturais por meio de
processos industriais.

INDÚSTRIA X PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

CurtasCurtasCurtasCurtasCurtas
1) No dia 4 de junho, os católicos celebraram o Dia de Corpus
Christi. Em nosso município houve missa seguido de procissão
na comunidade da Linha São Paulo e na Igreja Matriz.

A Pedido
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Carnes e frios de primeira qualidade. Confira !!
Largo da Matriz -

Marcelino Ramos - RSFone (54) 3372-1115

SUPERMERCADO  E AÇOUGUE Eng.Civil João Aleixo Bruschi
CREA 26.263 RS
Eng.Civil Jorge Tranquilo Bruschi
CREA 54.447 RS
Arquiteta Magali Mingotti
CREA 130.429 RS

Bruschi Engenharia
Rua Itararé 30 - Sala 01 - Erechim - RS

Fone/Fax 54 2106 8500

No dia 21 de junho, realizou-se a grande Festa Junina em
Coronel Teixeira,
organizada pelo C.P.M,
direção, professores,
alunos, e funcionários da
Escola Estadual D. Pedro
I de Coronel  Teixeira.

Neste dia, na parte da
manhã teve celebração,
ao meio dia foi servido
um delicioso almoço
com venda de ficha. Na
parte da tarde teve um bingo com sorteio de brindes doados pela
comunidade e apresentações dos alunos da Escola Estadual D.
Pedro I e da Escola Municipal Gabriel Ferri. Os mesmo
apresentaram: danças juninas, casamento caipira e outras
atrações.

Após o espetáculo dos alunos iniciou o matinê. Estiveram
circulando no local em torno de mil pessoas. Fizeram-se presentes

a u t o r i d a d e s
representativas como o
Prefeito Juliano Zuanazzi,
Vice Prefeito Ayr Loss,
Secretários municipais,
vereadores, diretores de
escolas, presidentes da
comunidade, toda
comunidade escolar,
visitantes.

A direção da escola e
o C.P.M agradecem  a

colaboração de todos na organização de mais este evento que
se consagrou um grande sucesso.

A festa Junina integrando
famílias e comunidades

Festa do Colono e do Motorista
Estará acontecendo dia 25 de

julho, na Comunidade de Santa
Barbara, a Festa Municipal do
Colono e do Motorista. O evento
homenageia duas classes
trabalhadoras indispensável para o
desenvolvimento econômico da
nação. Essa é a oportunidade dos
agricultores familiares e motoristas,
de festejarem as conquistas de seu
trabalho e também, agradecer a
dádiva de Deus, o qual todos estão
convidados a participar.

PROGRAMAÇÃO: Às 10h30m missa; às 11h30m, benção das
máquinas agrícolas; às 12 horas almoço, no cardápio carne bovina
e suína, pão, cuca e saladas em geral; após sorteio de brindes;
às 14h30m, matinê com Os Cometas, entrada gratuita.

No sábado, dia 27 de junho, as Escolas
Municipais: São Pedro, Tiradentes e a
Escola  Estadual  Nossa Senhora das
Graças, real izaram a Festa Junina. O
evento ,  que  acon teceu  no  C lube  da
Comunidade Nossa Senhora das Graças
contou com a presença de alunos, pais,
professores, Secretár ia de Educação:

Isabel Ramisch, funcionárias, comunidade local e arredores. Foram
diversas apresentações artísticas organizadas pelos professores das
escolas, além da apresentação da “quadrilha”, apresentação de músicas
jun inas  sob  coordenação  do
professor Ademir Rovani, também
degustação de comidas típicas,
músicas, danças, br incadeiras
variadas como: pescarias, frango
na panela, barraca do recado, etc.

Foi uma festa de integração
entre escolas e comunidade. As
d i reções ,  p ro fessores  e
funcionárias agradecem a colaboração e participação de todos.

No dia 26 de junho, foi realizada a
Festa Junina da Escola Municipal São
Sebast ião  na comunidade de São
Sebastião. As atividades iniciaram as
13h30m, com uma mensagem aos pais e
entrega de boletins do 1° trimestre, onde
as  p ro fessoras  f i ze ram a lgumas
colocações e foi dado espaço aos pais

para fazerem uma avaliação geral do trimestre sobre a aprendizagem de
seus filhos e eventos realizados pela Escola. Neste encontro contamos
com a participação da Secretária de Educação Isabel Regina Ramisch.
Após iniciaram as apresentações juninas com músicas coordenadas pelo
professor Ademir Rovani, poesias, danças, casamento caipira e quadrilha
da Escola.  Também as crianças participaram da pescaria. E para encerrar
as apresentações, as professoras da Escola convidaram toda a
comunidade para participar da dança da quadrilha, momento este muito
especial, pois tivemos a participação das crianças, pais, vovôs, vovós,
professores, Secretária de Educação, Presidente da Câmara Municipal
e sua esposa, Presidente da nossa Comunidade e sua esposa, pessoas
da comunidade local e visitantes. Atividade com muita participação,
entusiasmo e alegria. A tarde foi encerrada com comidas típicas juninas.

As professoras agradecem a
participação e colaboração de
todos neste evento escolar. E
mais uma vez salientamos a
impor tânc ia  de  haver  a
integração entre a escola e a
comunidade.

Uma grande festança!!!!

FESTA JUNINA
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Em  Marcelino Ramos excelência em
hospedagem tem  nome!
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ENERGIA SOLAR / GERADOR PRÓPRIO

Notícias

EMATER/RS - ASCAR 60 ANOS DE ATIVIDADES ENTRE OS GAÚCHOS

Primeira Fase Modelo ACAR (1955/1957)
Período de assistência ao pequeno produtor, não mutuário de banco, com a

finalidade de evitar a perda da estabilidade visando deter o êxodo rural. Época
de crédito rural supervisionado com assistência técnica, mediante o planejamento
da propriedade como um todo, considerando os aspectos sociais e econômicos.
Busca da melhoria da qualidade de vida da família. em 1955 – Criação da
ASCAR; Em 1956 – Criação dos Clubes - 4S (Saber,Servir, Saúde, Sentir).

Segunda Fase Autonomia da ASCAR (1958/1966)
Fase em que foi realizado o primeiro ajuste, mais adequado à realidade

local. Prioridade para a pequena propriedade em geral, tendo como linhas de
ação: associativismo rural, juventude rural, habitação rural, saneamento, vestuário,
higiene, saúde, cultivos e criações de importância econômica, recursos naturais
renováveis, administração da propriedade, do lar e crédito rural supervisionado.

Em 1966 – Início do Crédito Rural Supervisionado.
Terceira Fase – Atuação em projetos de importância econômica e

social, em comunidades rurais e assentamentos (1966/1973)
As atividades de extensão rural teriam novos ajustes, agora com atividades

centradas em projetos de importância econômica e social, e em comunidades
rurais. Ao mesmo tempo incluía-se, no social, o programa de melhoria e construção
habitacional rural.

Em 1968 – Criação do Programa de Habitação Rural; 1973 – Criação do
seguro agrícola, PROAGRO - Programa de Garantia da Atividade Agropecuária.

Quarta Fase – Transferência de Tecnologia (1973/1985)
As medidas de economia do governo federal, por fim, repercutiram no Sistema

Brasileiro de Extensão Rural (ABCAR), o qual foi desestruturado com a passagem
da coordenação para o Ministério da Agricultura. O modelo da EMBRATER se
caracterizava como Produtivista – Humanista, com ênfase marcada pela
transferência de tecnologias, mas também pela abertura de uma ação social
planificada.

ROTEIRO CRONOLÓGICO DOS 60 ANOS DA EXTENSÃO RURAL
Em 1977 – Ano da criação da Emater/RS – Associação Riograndense de

Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (14/03).
Quinta Fase – A Extensão Rural Democrática e Popular (1986 – 1997)

1985, no início de um novo governo e com o país em dificuldades, seguia um
período difícil para a Extensão Rural. Com a inflação sem controle, em fevereiro
de 1986, o governo anunciava um pacote de medidas e entre eles a mudança
de moeda de cruzeiro para cruzado. A mecanização agrícola e o uso intensivo
da terra, combinado a utilização de fertilizantes e agrotóxicos resultaram na
destruiçãodo solo e contaminaçãodo meio ambiente. A partir desta fase a ideia de
produção limpa e da agricultura sustentável.
 em 1988 – Criação do FEAPER (Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento
aos Pequenos Estabelecimentos Rurais); 1995 – Instituído pela Secretaria de
Agricultura RS e Emater/RS, o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas.

Sexta Fase – Promoção do Desenvolvimento com base na
Agroecologia (1998 – 2002).

Nesta fase, a Emater/RS–Ascar, através do serviço de assistência técnica e
extensão rural passa se adotar em sua missão a promoção do desenvolvimento
rural sustentável, com base nos princípios da agroecologia mediante a processos
educativos e participativos, objetivando o fortalecimento da agricultura familiar e
suas organizações, de modo a exercitar o pleno exercício da cidadania e melhoria
da qualidade de vida.

Sétima Fase – Pluralidade de uma Extensão Rural para Todos
As transformações ocorridas na sociedade justificam novos procedimentos
institucionais em termos de missão e funções da extensão rural. As entidades
prestadoras destes serviços se aproximam mais do interesse e heterogeneidade
de seu público, com metodologia e oferta de atividades diferenciadas. Neste
contexto, a Emater/RS-Ascar, tem uma necessidade permanente de repensar
suas estratégias institucionais, mudando, se necessário, a sua forma de trabalho
para acompanhar a dinâmica da sociedade rural-urbana.

Aquiles Cesari, Antonio Pandolfo, Ivete Kühn,
Dalva da Costa e Juliano Zuanazzi

O aniversário de 60 anos da Emater/RS - Ascar
foi celebrado no dia 2 de junho, com um café
solidário em todos os municípios gaúchos que a
instituição está presente. A ASCAR (Associação
Sulina de Crédito e Assistência Rural), berço da
Emater, nasceu em 2 de junho de 1955.

 Em Marcelino Ramos, no Escritório Municipal a
comemoração reun iu ,  na  Casa da  Cu l tu ra ,
autoridades municipais e parceiros. Entre os
presentes: o Prefeito Municipal, Juliano Zuanazzi, o
Presidente da Câmara de Vereadores, Aquiles
Cesari, secretários, vereadores, representantes de
entidades diversas, imprensa, apoiadores, funcionários do escritório
municipal.

A extensionista Ivete Kühn, em nome da Emater, agradeceu a
presença de todos e destacou conquistas da entidade junto à comunidade.
O prefeito Juliano Zuanazzi, parabenizou aos integrantes do escritório
local e reiterou a importância dos serviços prestados no município. Em
seguida foi exibido um vídeo sobre a história da instituição e servido o
café solidário.

O café solidário que teve a colaboração dos Clubes de Mães,
agroindústrias familiares, agricultores e outras pessoas, é uma amostra

das atividades que a Emater vem realizando ao longo
destes anos. Além da assistência técnica e extensão
rural (Ater), atua no fortalecimento da agricultura
familiar, inclusão social e qualidade de vida no campo

Cada vez mais social, a entidade ensinou e incluiu
produtores de todo o estado sem parar de expandir
suas atividades. Começou com 1550 famílias em 11
escritórios municípios, conforme o primeiro relatório
de 1956. Em 2013, atendeu 226 mil famílias. Atualmente
está presente em 494 municípios (99,2% no RS). No
ano de 1955 a Entidade assessorou a uma produção
de 3 milhões de toneladas de grãos (trigo, milho, feijão,

arroz e soja). Em 2014, essa produção chegou a 28,5 milhões de
toneladas. A produção de leite que é a atividade mais planejada pela
extensão rural em 1980, apresentou o número de 1,2 bilhões de litros e
em 2014, 4,5 bilhões de litros.

Em nosso município a Emater/Ascar atua desde 23 de setembro de
1966. Por aqui passaram muitos profissionais que colaboraram e
colaboram para o desenvolvimento das propriedades rurais. No
momento, prestam serviços no escritório municipal, três profissionais:
Antonio Pandolfo, Técnico Agropecuário, Ivete Bohn Kühn, extensionista
do Bem Estar Social e Dalva da Costa, Assistente Técnica Administrativa.
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Notícias

PARQUE – UMA CONQUISTA DA COMUNIDADE

INAUGURAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL TEIXEIRA SOARES
A Prefei tura Municipal,  a

Tractebel Energia e o Consórcio Itá
convidam para a inauguração do
Parque Natural Municipal Rio
Uruguai Teixeira Soares, que
acontece dia 16 de julho, às 10
horas, no Parque localizado na linha
Nossa Senhora da Saúde.

Segundo o Coordenador do
Parque, Fernando Cassol, além das
autoridades Municipais, da Tractebel Energia, do Consórcio
Ita, está sendo aguardada a Ministra do Meio Ambiente, o
Presidente do IBAMA e do ICNBIO, Senadores, Deputados
Federais e Estaduais ligados ao município. Também foram
convidados Secretários Estaduais, o Governador, José Ivo
Sartori e o Vice Governador do Estado.

A Unidade de Conservação foi construída
como medida compensatória da Usina
Hidrelétrica Itá, conta com 423 hectares de
mata nativa e oferece aos visitantes trilhas,
mirantes, passarelas, auditório, restaurante
e sala interativa. Tudo isso em meio à mata
e em total sintonia com a natureza.

Foram investidos R$ 6 milhões e o Parque
levou três anos para f icar pronto.
São 2.141m2 de área construída e seis trilhas

ao longo de 7 km. O visitante, além de conhecer a Floresta
Estacional Decidual da região, pode, na sala interativa, observar
por meio de painéis com fotos a história do povo que ali viveu
e vive, datas históricas da região e quem são os vizinhos do
parque. Esse espaço físico foi criado especialmente para
abrigar a memória e resgatar a história da região.

O Parque Municipal Teixeira Soares que será entregue a
comunidade e região é um exemplo de que quando as pessoas
e o poder público se unem em busca de um objetivo
os resultados aparecem.

Em entrevista ao jornal Gazeta Turística de 1998,
o então, Secretário de Turismo de Irineu José Isoton,
já falava da possibilidade da criação de um parque
turístico, uma compensação da usina de Itá. A idéia
estava lançada e a população começou a se
posicionar a favor do empreendimento. No ano de
2000, dava-se como definida a sua implantação e o
parque que é uma unidade de conservação
ambiental, possibilitaria a utilização turística e
também como grande pólo de pesquisas científicas.
Nessa época, a população e setores da comunidade
começaram a discutir e opinar sobre o que se
almejava com esse empreendimento, já envolvidos no processo.

Em novembro de 2007, novas ações aconteceram.  A
ACIMAR e o Rotary Club de Marcelino Ramos trouxeram a
Marcelino Ramos, representantes da Tractebel para
esclarecimento sobre a implantação ou não do parque; No dia
21 de dezembro, deste mesmo ano, novamente a população
foi chamada para uma Audiência pública, onde foi unânime a

idéia de cr iar o
Parque.

Em 2008, no dia 2
de junho, a Câmara de
Vereadores aprovou o
projeto de Lei 028/
2008 criando o Parque
que seria implantado
pela Tractebel.

A assinatura do convênio para a implantação aconteceu
em 12 de julho de 2012. Assinaram o convênio o então prefeito

Municipal Paulo Fernando Tapia e o
gerente regional da Tractebel Energia,
Élinton Chiaradia. Em agosto de 2012,
em um concurso que envolveu estudantes
da sétima e oitavas séries do Ensino
Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Médio, foi escolhido a logomarca do
Parque. Rosiclei da Silva, da Escola Dom
Pedro de Coronel Teixeira, foi à vencedora.

No dia 5 de junho de 2013, Dia do Meio
Ambiente, aconteceu o lançamento das
obras do Parque e, em 16 de julho de
2015, será inaugurado.

Uma grande conquista para Marcelino Ramos e região que
se deve a união do poder público e comunidade. A
demonstração de interesse por parte da população, o
envolvimento da comunidade ou setores dela pesaram bastante
para que as autoridades municipais e as empresas envolvidas
no processo, dessem uma resposta.

E, a resposta é o
belíssimo parque, que
nos convida a novos
desafios, novas
atitudes. Perceber a
importância de uma
unidade de conservação
e através dela trazer
desenvolvimento para o
município.
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NESTA VOCÊ
 PODE CONFIAR

APICULTURA em foco, em Tarde de Campo
Houve no dia 9 de junho, na

propriedade do apicultor Ivonei da
Costa, na Coxilha Seca, uma Tarde de
Campo. O evento foi promovido pela
Emater/Ascar de Marcelino Ramos.
Esteve presente além dos principais
apicultores do município o Técnico
Agropecuário, Antonio Pandolfo e a
extensionista Ivete Kühn, do escritório

municipal da Emater, o Engenheiro Agrônomo da Emater, Carlos Angonese, que
é assistente técnico regional na área de apicultura e o Técnico em Agropecuária
do escritório de Getulio Vargas, Gilmar Centenaro que também é apicultor.

Os palestrantes Carlos Angonese e Gilmar Centenaro abordaram sobre
apicultura, com foco na importância de se alimentar a abelha no período de
outono e inverno. Período em que a produção de mel está em baixa. A alimentação
se faz necessária para que as colméias fiquem mais fortes e com isso possam
produzir mais. Houve demonstração de maneira prática, fácil e barata de alimentar
a colméia e troca de experiências entre os participantes. Também foi falado sobre
as dificuldades e os benefícios da apicultura, no momento. Uma das dificuldades
que está acontecendo em nível de região, é a mortalidade de abelhas. Problema
este que além de diminuir o lucro, porque diminui o número de colméias que irão
produzir, influencia diretamente no
meio ambiente.

Para o agrônomo da Emater,
Carlos Angonese, a equipe da
Emater de Marcelino está de
parabéns, porque foi a primeira
em nível de região a se mobilizar
e fazer frente ao problema de
mortalidade de abelhas.
Organizando os apicultores para que estes minimizem esses efeitos para que no
ano que vem se tenha uma maior produção. “Marcelino Ramos está de parabéns,
a comunidade se organizou, os apicultores corresponderam representando em
torno de 50 a 60% das colméias no município e isto é muito significativo e eu como
profissional da equipe regional me sinto muito honrado”, ressaltou Angonese.

A atividade da apicultura é uma oportunidade de negócio que não necessita
grandes investimentos. Segundo o Técnico Agropecuário, Gilmar Centenaro,
que lida com abelhas a mais de 20 anos, para desenvolver essa atividade é
necessário ter dedicação e gostar de manusear abelhas. Para ele “a apicultura
é uma atividade muito importante porque além de trazer bom retorno financeiro,
é muito importante também ao meio ambiente”.

Um dos problemas enfrentado na agricultura está sendo a mortandade
de abelhas. Esse problema traz inúmeras dificuldades não só ao apicultor,
mas ao meio ambiente. Segundo o Engenheiro Agrônomo da Emater
Carlos, Angonese, que é assistente técnico regional na área de apicultura,
essa mortandade está sendo observada não só em Marcelino Ramos,
mas em toda a região.
GT - Qual a razão para as abelhas estarem morrendo?
Carlos - Viemos de uma safra muito ruim.
Choveu bastante no período de primavera,
verão e outono e isso gerou uma condição
ruim para as abelhas. Por conta disso tudo, a
quantidade de néctar e pólen que essas
abelhas conseguiram aproveitar da natureza
foi muito baixa. Elas não tinham reservas e
faltou alimento porque a condição ambiental
não foi adequada. E tivemos também algumas
mortalidades por agrotóxicos. Dois casos em
nível de região nós determinamos mortalidade
causada por agrotóxico. Infelizmente isso
ainda é realidade.
GT - Qual a importância da abelha para o meio ambiente?
Carlos - A abelha é um elo bastante importante de todas as relações
ambientais. Ela é polinizadora, polinizar significa fertilizar o óvulo, fazer
a fecundação e esse processo de fertilização é responsável pela produção
de frutas e de grãos. Alguns pesquisadores codificam essa importância
em 70 bilhões de dólares ano, praticamente 240 bilhões de reais, isso é
muito dinheiro. Alguns pesquisadores dizem que se acabarmos com a
abelha, em 4 anos acaba o ser humano. Vai faltar alimento. A abelha é
um elo extremamente importante no ecossistema, por que além da
fertilização ela tem a função da viabilidade genética. O pólen daqui vai a
um quilômetro e a outra colméia leva mais um quilômetro e a viabilidade
genética é fundamental para qualquer ser vivo. Precisamos de variedade
genética e ela promove isso. A abelha é especial, é um ser que faz um
trabalho diferenciado no meio ambiente, por isso temos que preservá-la.

‘A abelha é um ser especial, por isso
temos que preservá-la’

P a n d o l f o ,  C a r l o s ,  I v e t e  e  G i l m a r

Apicultores presentes no evento técnico

No dia 10 de junho, às dezenove horas, no salão de Eventos da
AMAECA ocorreu a reunião ordinária onde se
elegeu a diretoria para a gestão 2015 a 2017, da
AMAECA (Associação Marcelinense de Assistência
e Educação à Criança e Adolescente). Na reunião
também foram relatadas as atividades realizadas
pela atual gestão e a prestação de conta do
financeiro da Instituição.

 A nova diretoria eleita para o período de 10
de junho de 2015 a 10 de junho de 2017, ficou
assim composta: Presidente: Irineu José Isoton,
vice–presidente Adelita Riede; 1ª secretária
Lourdes Zago Isoton; 2ª secretária Diva Asen
Sachini; 1º tesoureiro Enio Wittmann; 2ª tesoureira Odete Tapia; Conselho
Fiscal titular: Douglamir Cesari, Ivete Bruschi Rodrigues, Ivan Lopes da
Rosa, Nelci da Rosa, Leoni Faccin. Suplentes: Salete Tobaldini, Emerson
Malinowski, Vanuza Wittmann, Valdinei Dembinski e Ana Riede.

AMAECA tem nova Diretoria

Irineu Isoton

Carlos Angonese

CAFÉ COLONIAL DA OASE
A OASE de Marcel ino Ramos convida você para o

CAFÉ COLONIAL a ser  real izado dia 19 de ju lho,  na
Comunidade Evangél ica de Marcel ino Ramos.

A programação in ic ia às 14 horas,  com um cul to
n a  I g r e j a  d a  G r a ç a ,  o n d e  s e r ã o  h o m e n a g e a d a s
mulheres  in tegrantes  da  OASE de Marce l ino .  Em
seguida será serv ido o CAFÉ com pratos doces e
salgados.  Reservas podem ser fe i tas Junto a Oase,
ou com a Loer i  Patzlaf f  fone (54) 3372 – 1369.
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Marcelino  Ramos   social !

Gazeta Turística

Envie suas fotos sociais à GAZETA !

Posto de combustíveis - Lavagem
Troca de óleo e Lubrificação Marcelino Ramos – Praça Rio de Janeiro 368 – fone (54) 3372 1646

Três Arroios – Avenida Felipe Kops 137 - fone: (54) 3526 1053
Urgência e Emergência – (54) 9913 7122

Também aniversariam:
Volmir Dalbello (1), Isabel Cristina Fetter Barp (1), Gabriela Schwingel Albuquerque Luchetta (2), Daniel C. Barp (2), Rosimar Dallagnol
(2), Waldemar Franzen (3), Keli Laís Becker (4), Adriana Paula Mayer (4), Lizolete Vargas Dallagnol (6), Dailon Ficagna (7), Rogério de
Matos (7), Antonio Serafin (8), Eni Franzen (8), Ari Franzen (9), Bruno Guilherme de Paula (9), Clarisse Hauss (9), Milena Dalmédico
Wilde (9), Marques Felipe Messias Hintz (9), Cynthia Alves de Oliveira (10), Yvette Soletti (10), Marli Schmidt Copini (11), Mirna Yrene
Finger (11), Amélia Machado da Silva (12), Nayana Basso Terribile (12), Larissa Mazurana (13), Vanessa Kosinhoski (13), Glodete
Petcov (13), Aurélia Fatima Bordin Rizzotto (15), Daiane Momo (15), Guilherme Kipper (15), Lakimi Zago (15), Mauro Luis Knapik (15),
Denise Bruschi Roll (16), Ana Cristina Holzman (16), Eliseu Lazzarin (17), Leila da Rosa (17), Vitor Favero (17),  Liziani Momo (19), Julia
Bichos (20), Takeo Takahashi (20), Juliana Costenaro (20), Elio Asen (21), Hilda F. Bleil (21), Marisa Trintini de Souza (21), Francieli
Nilson (22), Nathan Biavatti (22), Marcos Caetano (23), Gilnei João Bertola (24), Silvana Castro Kühn (24), Vanesa Nesello (24),
Damiella A. Lazzarotto da Silva (25), Beatriz Kosinlski (26), Marcia Schneider Barp (26), Guilherme Mendes Klein (26), Matheus H.
Schneider (27),  Terezinha Asen (28), Valcir Pedro Zuchi (28),  Leopoldo Bertolla Reisner (28), Claudete Rossoni (29), Karina Michel
(29), Pedrolina Sabocinski (29), Suelen Fatima Horn (29), Catia dos S. Porto (30), Odelar Klein (30).

Uma pausa para o registro.
Confraternização dos 60 anos da Emater/Ascar,

realizado na Casa da Cultura, dia 2 de junho. Evento
organizado pelo Escritório Municipal da Emater, que
contou com a presença de autoridades e apoiadores.

Esteve de aniversário
no dia 21 de junho,
Dr. Wilmar Wilfrid

Rübenich.
Parabéns!

Elegância e simpatia é o que não faltou para as
rainhas e prenda gaúcha, da 26ª Joanpepa. Na foto,
as soberanas em companhia do gaiteiro Márcio Rech.
Amanda Roll dos Santos, representante da etnia
alemã;  Maria Eduarda Dallagnol, representando a etnia
italiana; Thais Cristina Andrade de Souza, a etnia
cabocla; Ananda Davidonis Vargas, a prenda gaúcha
e Kelli Kubiak Sander, representando a etnia polonesa.

Torne seu inverno mais quente e festivo.
Participe da 5ª Noite do Filó que acontecerá dia
15 de agosto, na Comunidade Evangélica. No
cardápio, o tradicional brodo acompanhado de
pratos da cozinha italiana. Atrações culturais
também farão parte
da festa.

O evento é
promovido pelo
Grupo Italiano
Sociedade Vêneta
Terra Delle Acque,
que convida a todos
para prestigiarem mais esse evento. Reservas
com os integrantes do grupo.

NOITE DO FILÓ na
Comunidade Evangélica

Esteve de aniversário no
dia 29 de junho, Gildete

Bruneto Dall Bello.
Parabéns!

Esteve de aniversário no dia
20 de junho, Elvira Clara da
Costa. Completou 93 anos.

Parabéns!
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CIMMAL PRESENTES
CENTRO COMERCIAL DO BALNEÁRIO

Fone: (54) 3372-1929

SOLAR  DAS ÁGUAS
ALUGAM-SE APARTAMENTOS

MODILIADOS NO BALNEÁRIO
Fone: (54) 9982-2891 / 3372-1228

Marcelino Ramos - RS

LOJA  DE  MÓVEIS
ELETRODOMÉSTICOS
Fone : (54) 3372-1228

FÁBRICA DE MÓVEIS
SOB MEDIDA Fone: (54) 3372-1023

CIMMALMÓVEIS

Você Sabia?
Que as cadeias produtivas vinculadas à agricultura

familiar contribuem com 27% do PIB do Rio Grande do
Sul. Dos 441 mil estabelecimentos rurais no Estado,
378 mil são de base familiar.

Colunista Colaboradora da Gazeta Turística

Sempre um Papo !Sempre um Papo !Sempre um Papo !Sempre um Papo !Sempre um Papo ! Isabel Regina Ramisch
isabelramisch@gmail.com

Car@s leitores/as! Nesta singela mensagem quero refletir um pouco com
vocês acerca do mundo virtual e moderno, o qual de uma forma ou de outra
acaba atingindo a todos nós, querendo ou não. Mundo este que quando utilizado
com limites pode nos trazer muitas facilidades e benefícios: Cito alguns: promove
a comunicação instantânea e barata com pessoas de diversas partes do mundo;
disponibiliza inúmeras informações, dicas, notícias inclusive em tempo real; auxilia
em pesquisas; traz praticidade à vida; evita o gasto de papel através de diversos
meios, sendo o principal os chamados correios eletrônicos (e-mails); difunde
promoções e publicidade de forma eficiente e abrangente. Enfim, este mundo
virtual e moderno nos oferece um imenso leque de opções, onde podemos fazer
muitas coisas. Por outro lado, quando utilizado de forma desregrada traz também
lá os seus malefícios.

Um destes malefícios ilustro com a seguinte cena, provavelmente muito comum
e presente nas nossas famílias ou no mínimo na grande maioria delas. Num
domingo desses um pai convidou suas três filhas para um almoço em família.
Enquanto aguardavam pela comida, pai e filhas estavam sentados ao redor de
uma mesa. As três filhas, em silêncio, estavam cada uma com o olhar fixo em seu
celular, o dedilhavam com rapidez, enquanto seus olhos ávidos acompanhavam
as informações com toda a velocidade que os tempos modernos permitem.

Repentinamente o pai quebrou aquele silêncio chamando a atenção delas:
Escutem aqui, convidei vocês para termos um momento em família, um momento
de diálogo, no entanto me parece que não sobra mais espaço para mim, um
velho que não domina esta tecnologia moderna. E neste pouco tempo que ficamos
juntos vocês vêm aqui para ficar olhando para esses celulares e conversar em
silêncio com estes aparelhos. As filhas se olharam assustadas, como que voltando
a real, ao mundo real. Pois bem, como já disse, cenas estas muito comuns nos
dias de hoje. Onde quer que você for vai encontrar pessoas agarradas a um
celular, tablet ou similares, parecendo como que hipnotizadas diante destes
aparelhos. Estamos na era da virtualidade, ou seja, na era do quase que total
desligamento do que de fato acontece ao nosso redor. E parece que já não se
pode mais viver sem isso. Por este e tantos outros motivos precisamos nos
perguntar até que ponto o mundo virtual e moderno ajuda e prejudica a vida
hoje?

Vejam bem: alguma dúvida surge sobre qualquer assunto ou área, o que
fazemos? Acionamos o Google no computador. Queremos falar instantaneamente
com alguém em qualquer parte do mundo, baixamos o  whatsApp. Queremos
nos atualizar sobre as notícias recentes, acionamos uma pagina de nossa
preferência na internet. Até mesmo podemos buscar um relacionamento nos sites
virtuais. Que coisa fantástica. Quanto modernismo, quanta acessibilidade? Será
mesmo? Será que todos estão felizes com esta modernidade? Contraditoriamente
este mundo fantástico, cheio de informações e inovações não tem sido capaz de
produzir satisfação, alegria e paz nas pessoas. Muita gente vive debaixo de
antidepressivos e remédios para dormir. A verdade é que há um vazio na vida
das pessoas. Um lugar que ninguém e nem nada poderá preencher, a não ser
Deus, porque este lugar pertence somente a Ele. É verdade que por outro lado,
Deus permite a modernidade e dá sabedoria aos seres humanos diante dos
avanços tecnológicos para que o mesmo facilite e traga conforto a vida das
pessoas. No entanto o uso ilimitado e muitas vezes sem discernimento tem
persuadido o ser humano a usar indevidamente tais descobertas. O mal não está
na modernidade, mas no seu uso indevido que acaba escravizando as pessoas
e as tornando tão dependentes a ponto de não conseguirem mais viver sem.
Ora, o mundo virtual parece tão lindo e perfeito que a vida simples e real acaba
parecendo sem graça. O abraço, o cumprimento, o olhar nos olhos, o diálogo,
atitudes essas que fortalecem os elos entre as pessoas estão tão em baixa
porque o mundo virtual tem em grande parte roubado este lugar e sentimento.
Esse uso excessivo do tempo com o mundo virtual gera e agrava mais uma
conseqüência negativa, o egoísmo humano. Portanto car@ leitor/a! Não permita
que este mundo virtual e moderno o impeça de sentir o calor humano, através de
momentos de comunhão com sua família, amigos, amigas, com sua comunidade.
Não permita de forma especial que este mundo o impeça de ter momentos de
comunhão com Deus, a cada dia, abrindo seu coração a Ele, contando suas
alegrias, suas preocupações, suas ansiedades. Lembre-se car@ leitor/a!
Podemos falar com Deus a qualquer momento sem perigo de queda do sistema
ou no servidor e sem o perigo de ter a sua ausência do outro lado da linha. Que
possamos pensar e refletir acerca disso.  Pastora Neusa Butzlaff - Paróquia
Evangélica de Marcelino Ramos - IECLB

A INFLUÊNCIA DO MUNDO VIRTUAL E MODERNO

Amigo(a) Leitor(a): na oportunidade deste mês proponho falarmos
sobre comprometimento. Há alguns anos, ainda no tempo de escola, tive
a oportunidade de conviver com colegas muito legais, cada um especial
pela sua maneira de pensar e conviver. Certa vez, um destes colegas,
um amigo, me expôs sobre uma teoria de relacionamento. Dizia ele: “um
relacionamento é como uma corda, quando se decide ficar junto cada um
assume uma das pontas desta corda. Há momentos em que ambos ficam
mais próximos, quando o relacionamento está mais afetuoso e
comprometido, mas há momentos que ambos se distanciam e ficam nas
extremidades da corda. Há momentos que um puxa um pouco a corda e
o outro cede. Às vezes puxa-se demais e esquece-se de ceder, o outro
cede mas às vezes insiste em puxar também. São momentos de conflitos
que, conforme o amadurecimento deste relacionamento, ambos podem
se entender, ceder um pouco mais, puxar de menos, em outros casos
alguém pode puxar tanto que a corda não resiste e rompe ou simplesmente
alguém abandona sua corda e segue seu rumo”. Sinceramente, este meu
amigo era sábio, pois nunca ouvi uma descrição melhor para definir um
relacionamento. Mas esta corda pode se chamar comprometimento e este
vínculo afetivo pode não ser um relacionamento amoroso e sim uma
relação familiar, nossas amizades, nosso trabalho, nossa cidade... Nestes
espaços, não somos banidos de expressar nossas opiniões, nossas
impressões, nossas crenças, pelo contrário, geralmente, somos
incentivados a externar o que sentimos e pensamos, isso não nos dá o
direito à arrogância e sim a humildade de estarmos comprometidos e
sermos partícipes de decisões, ações e conquistas. Se ficarmos puxando
a corda o tempo todo, podemos ser contrários, podemos pensar diferente,
mas nos falta amadurecimento para lidar com as divergências. Abandonar
a corda pode ser uma decisão imatura e irresponsável e que não permitirá
um futuro para esta relação. Agora, estar junto, comprometido, pensar e
agir pelo bem comum, com a corda em punho, puxar um pouco, ceder

sempre: esta é uma escolha que se faz! Pensemos
nisso e vamos nos comprometer em sermos pessoas
melhores, cidadãos comprometidos que pensam no
bem comum.

A CORDA
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Joanpepa é uma festa
Que nos traz muita alegria
Divulga as lindas prendas
Cultura e gastronomia
Acabou a crise financeira
Em que a Paróquia vivia
E João Batista agradece
A todos com alegria
E os mais honestos ainda dizem
Repetem todos os dias
Senão fosse Pe. Augusto
E se não fosse o Zéca Diabo
Joanpepa não existiria

É preciso reconhecer
As diretorias passadas
Fizeram o seu trabalho
Conforme foram educadas
Também precisa entender
Que a igreja é uma empresa
Para ser bem administrada
E daí naquele tempo

Alguma coisa estava errada
É verdade minha gente
Católico virando crente
E a paróquia quebrada

Alguém quer tirar proveito
De todo o tempo passado
Passaram-se vinte e seis anos
E o fato ainda esta embrulhado
Mas isso não me incomoda
Nem me sinto injustiçado
Meu quinhão já recebi
Ter filhos bem educados

Todos trabalham e estudam
Ninguém vive embriagado
Meu salário vem de Deus
Por isso vivo folgado
E no rancho 700
Esclareço os equivocados
Falem de mim o que quiser
O importante é ser lembrado

Um abraço a querida e sabia
Prof. Lídia, que com muito
carinho e dignidade, soube
conduzir e manter a integridade
da família com dedicação e
carinho ao seu digníssimo
esposo e filhos. E no caminho
que eu trilho, me sinto um pouco
teu filho.
Quero atender seu pedido,
falando sobre Joanpepa,
prossigo cantando assim.

Mas professora querida, com
Respeito e educação
Só Deus te dá essa grandeza
De alma e de coração
A senhora foi minha musa
Todo a minha inspiração
Pra desmistificar a Joanpepa
Com calma e educação
Quem não quiser entender

A mensagem da canção
Que continue nas trevas
Da sua própria ingratidão
Que eu continuo cantando
No mundo sem embaraço
Pois nem o diabo consegue
Desmanchar as coisas que
faço

Na Joanpepa as etnias
Branco, preto e moreno
Deu também grandes
Empresários
Também nos deu Zéca Diabo
Dos grandes é o mais pequeno
Mas toda a cobra miúda
São as que tem mais veneno
E a pergunta que prossegue
É mais ou menos assim
Por que os outros não fizeram
A Joanpepa antes de mim
       Autor: José Carvalho, mais
conhecido, Zéca Diabo.

DESMISTIFICANDO A JOANPEPA

A “Auxiliaire”(Compagnie Auxiliaire De Fer AU
Brésil) construiu a Estrada de Ferro São Paulo – Rio
Grande, entre Passo Fundo e Marcelino Ramos, em
1910. Não teve tempo para construir a Ponte Definitiva
e construiu a Ponte Provisória que durou menos de
um ano, levada pelas águas do Rio Uruguai, em
novembro de 1911.

PONTE PROVISÓRIA
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Com Loja de
Material de Pesca

Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul enfrenta
problemas de gestão fiscal. A conclusão é de um estudo divulgado
pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - Firjan.

 O índice FIRJAN foi criado para avaliar a situação do dinheiro
público nas prefeituras com base em dados oficiais fornecidos pelas
administrações. Elaborado com base em cinco indicadores receita
líquida, gastos com pessoal, investimentos, custo da dívida pública
e liquidez (restos a pagar), o estudo acompanha de forma permanente
a evolução econômica de todos os municípios brasileiros.

Baseado nas informações oficiais, divulgadas no mês de junho,
o município obteve excelente colocação em nível de região, estado e
até mesmo no Brasil. Marcelino Ramos está na 1ª posição em nível
de região. No Estado, dos 490 municípios avaliados, é o 29º colocado.
Em nível de Brasil, onde foram avaliados mais de cinco mil municípios,
ocupa a 186º lugar.

 “Sempre zelamos pelos recursos públicos, buscamos recursos
através de projetos aplicando sempre conforme o estabelecido e
devolvendo recursos em caso de sobras. Aplicamos financeiramente
o que é estabelecido por lei para os setores de saúde, educação.
Ficamos felizes por sabermos que estamos  fazendo parte de um
seleto grupo de municípios  brasileiros  nesta ótima situação”,
enfatizou o prefeito Juliano Zuanazzi.

Marcelino Ramos tem o melhor Índice
de Gestão da Região Alto Uruguai

Acreditar e investir em Marcelino Ramos são razões que levaram os
empresários Ivo Sachini e Rosmari Bender, a abrir uma loja comercial

no centro da cidade. O EMPÓRIO
BELACASA oferece ao consumidor
produtos na linha cama, mesa e
banho, aromatizantes, sais para
banho,  toa lh inhas  e  lenços
umedecidos. Está em funcionamento
desde o dia 29 de junho, na Rua
Santa Catarina, nº 177, junto a Diva
Massagens.

“Acred i tamos  em Marce l ino
Ramos e apostamos num futuro promissor, acreditando no consumidor
marcelinense e também nos turistas, oferecendo produtos diferenciados
que vão agradar”, fala a empreendedora Rosmari. Para Ivo, a idéia é
apostar no novo, “os produtos oferecidos até então não eram encontrados
em outros estabelecimentos, por isso resolvemos apostar no novo e, fica
o convite para que venham conhecer nosso estabelecimento”.

Ivo e Rosmari, no Empório BelaCasa

Empresários acreditam e investem em Marcelino

O vereador Antonio Carlos
Gomes dos Santos (Nico)
esteve reunido, na manhã do
dia 08 de maio, nas
dependências da Câmara de
Vereadores, com os alunos do
8º ano – A e B, juntamente com

a Professora Shirley Porcher, do Instituto Estadual de Educação marcelinense.
Durante a conversa, relatou a história do Município de Marcelino Ramos –
RS, suas experiências na vida política, o panorama político nacional, o processo
de criação de um partido, as funções e a importância do vereador para a
sociedade e, inclusive, deu sua opinião  acerca da redução da maioridade
penal. Durante sua explanação, fez questão de enfatizar a importância do
estudo para a formação profissional do indivíduo. Após ouvirem atentamente
suas palavras, os alunos puderam lhe fazer perguntas e receberam cópias do
Hino Marcelinense. O vereador Nico alertou, ainda, que poderá ser realizada,
ainda neste ano, a identificação biométrica dos eleitos marcelinenses. Por fim, a
Professora agradeceu-o pela disposição e presteza em tê-los recebido.

Vereador Nico recebe alunos do
Instituto de Educação

Um dos problemas em nosso município é com a distribuição de energia elétrica.
Na busca de encontrar solução a Administração Municipal a mais de dez anos vem
dialogando com representes da RGE, para que a empresa realize melhorias no
sistema de infraestrutura de distribuição de energia com qualidade, o que vem a
atender aos pedidos dos munícipes junto à prefeitura.

Essas melhorias já estão sendo realizadas através da empresa Jobel contratada
pela RGE. Ao todo são 41 projetos que somam mais de R$ 1 milhão a serem
investidos no município. Entre as comunidades a receberem os trabalhos estão
Ligeiro, Santo Antonio, Linha Formenton, São Caetano, Santa Bárbara, Linha São
Paulo, Coxilha Seca, Suzana, Teixeira Soares, São Pedro, Santa Lourdes, Água

Verde, Linha Estreito, São Sebastião Coronel Teixeira.
As obras também contemplam a cidade e já podem ser
observadas pelos moradores.

Essas obras contemplam a construção de redes
novas e instalações de transformadores, postes e cabos
novos, sem custo de material e mão de obras para os
consumidores. Também contemplam melhorias de rede
já existentes como trocas de transformadores, postes,
cabos e chaves. Esses investimentos vem a melhorar a
situação dos agricultores e dos consumidores da cidade,
ofertando uma energia mais forte, o que vem a atender
as necessidades de crescimento exigido pelo momento.

RGE realiza melhorias na distribuição de energia 


