Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 10 de
julho, terça- feira.
A Secretaria Municipal de Saúde solicita o comparecimento das seguintes pessoas:
Adriana Oliveira da Silva, Anderson Henchler de Oliveira, Arilson Manoel Machado de
Lima, Arthur Helemar Bulsing Ratzlaff, Carlos Forlan, Claudir José Pfeifer, Enio Leal
da Silva, Fernanda Tavani Soares, Gessi Maria Pfeifer, Gosvino Matte, Janice Ribeiro
da Silva, Maysa de Oliveira, Mara Zeneide Alves de Oliveira, Marilia Marlene Milbradt
de carvalho, Silvia Adelina Bulsing Lopes, Stevan Streck, Tereza Conceição Ribeiro e
Tuminda Lidia Puppe Drewanz.
A Secretaria de Saúde informa que a vacinação contra a influenza 2018 está
LIBERADA para população em geral enquanto durarem os estoques.
A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através da Secretaria de Educação e
Cultura, iniciou a realização de um levantamento preliminar de interessados em cursar
Graduação e Pós-Graduação na modalidade de educação à distância, através de um
polo no município de Paraíso do Sul da Faculdade São Braz de Curitiba/Paraná. Além
de vários cursos de pós-graduação, a Faculdade ofertaria de início as seguintes
opções para Graduação: Educação Física, Pedagogia e Teologia, com mensalidades
a partir de R$ 99,00. A Prefeitura Municipal está, no momento, analisando a
viabilidade e os aspectos jurídicos, burocráticos e de espaço físico, para a instalação
do polo universitário local. Portanto, solicitamos aos interessados em cursar alguma
das opções apresentadas, que os mesmos registrem a intenção junto à Secretaria de
Educação e Cultura para fins de levantamento. A referida Secretaria também está à
disposição para maiores esclarecimentos e informações acerca da iniciativa.
A Secretaria de Agricultura comunica que as inscrições para Patrulha Agrícola
somente serão realizadas mediante apresentação do Bloco de Produtor.
A Secretaria de Assistência Social comunica que hoje haverá encontro do Grupo de
Mulheres Aprendizes nas dependências dos CRAS.
O Setor de Tributos informa que já se encontram disponíveis para pagamento, junto à
tesouraria, as taxas de alvará sanitário, até o dia 31 de julho.
O Correio da Vila Paraíso solicita o comparecimento das seguintes pessoas para
retirar suas correspondências: César Augusto de Moura, Eronita Brandão Markendorf,
Antonio Norivaldo Severino, Gilson Ignácio da Silva.

