
Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 24 de abril, 

terça- feira. 

A Secretaria Municipal de Saúde solicita o comparecimento das seguintes pessoas: 

Ana Bella da Silva Ferreira, Antony Patrick Kohls, Arnildo Gosvino Achterberg, Artur 

Henrique de Senna, Cristiane Matte Muller, Maiara Biscaglia, Marcelo Ari Jagnow, 

Micael Alan Schunemann, Rauany Matias Schott, Sidnei Ferreira e Valdino Valter 

heidrich. 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que já esta aberto o período de vacinação 
contra a gripe. Nesta primeira etapa o publico alvo será a população de 60 anos de 
idade ou mais, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, mulheres que 
tiveram filhos até 45 dias, professores, povos indígenas ,população prisional, 
profissionais da saúde e pacientes com doenças crônicas mediante indicação médica. 

O Hospital da Vila Paraíso informa que amanhã, quarta- feira, haverá atendimento 

com médico cardiologista a partir das 8:30.  

A Emater comunica aos agricultores que participariam de uma reunião técnica hoje na 

propriedade do Sr. Erno Muller sobre conservação de solo e água, que a mesma foi 

transferida com nova data a ser marcada. 

A Secretaria Municipal de Obras comunica que em virtude do feriado dia 1º de maio 

(próxima terça- feira), o recolhimento de lixo na cidade e interior do Município será 

realizado na segunda- feira dia 30 de abril. 

A Emater e a Secretaria Municipal de agricultura e Pecuária comunicam aos 

moradores da localidade de Linha Patrimônio que na próxima quinta-feira, dia 26 de 

abril haverá mais uma reunião para elaboração do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural. Esta reunião está sendo realizada em todas as localidades 

para ouvir os interesses das comunidades para posterior elaboração do Plano. A 

reunião terá inicio às 14:30. 

A Prefeitura Municipal informa que nos dias 25 e 26 de abril, uma equipe do Cartório 

Eleitoral virá a Paraíso do Sul para prestar atendimento aos eleitores paraisenses, 

onde serão distribuídas 50 fichas por dia, atendendo ao público das 09h30min às 16h, 

no espaço da Câmara Municipal de Vereadores. Esta será a última oportunidade antes 

do fechamento do cadastro eleitoral em 09 de maio.  

O Correio da Vila Paraíso solicita o comparecimento das seguintes pessoas para 

retirar suas correspondências: Jessica Tais Abich, Alida Helga Horbach Lopes, 

Everton Lima da Silva, Darlan Quoos e Marli Paiva de Carvalho. 

 

 

 

 

 


