
Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 18 de 

fevereiro, terça-feira. 

  

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

Antonio Pedro Oliveira da Silva, Bruna Eduarda Venturini, Egon Eduardo 

Schunemann, Eloah Moraes Pohlmann, Fernando Edor Ludtke, Ilvo Bernardo 

Oestreich, Joice Cristiane Friedrich, José Volmir Cardoso, Lotário Machado Parreira, 

Maria Silva de Vargas, Matias Daniel Streck, Tatiane Machado Lopes, Viviane 

Rodrigues de Moraes. 

A Secretaria de Saúde informa que a farmácia básica do Município estará FECHADA, 

durante todo dia, nas datas 18 e 20 de fevereiro, por motivo de férias de funcionários. 

A Secretaria de Saúde informa também que iniciou a campanha de vacinação contra o 

sarampo. A vacina será ofertada para público-alvo entre 5 a 19 anos. A mobilização 

vai até 13 de março e se destina às pessoas nessa faixa etária que não tenham 

realizado nenhuma dose da vacina ou que tenham recebido apenas uma aplicação, o 

que configura esquema vacinal incompleto.  

A Secretaria comunica tbm que o Projeto Mais Saúde na Minha Localidade estará em 

Linha Contenda no Pavilhão Escola Salgado Filho, no dia 20 de fevereiro, parte da 

manhã, e Rodeio do Herval, Salão Comunitário, na parte da tarde. Levar RG, CPF, 

Cartão SUS, Carteira de Medicamentos e Carteira de Vacinas.  

 

O Hospital da Vila Paraíso comunica que no próximo sábado dia 22 de fevereiro 

haverá realização de exames de ultrassom na parte da manhã. 

 

A Secretaria de Assistência Social solicita o comparecimento de Cristian Kratzke. 

 

O Prefeito Municipal Artur Ludwig juntamente com a Secretaria de Educação convidam 

aos interessados para uma reunião no dia 18 de fevereiro, hoje, para tratar assuntos a 

respeito da Escola Alfredo Schlesner, a reunião será às 19h nas dependências da 

escola. 

 

A Secretaria de Agricultura a pedido da Inspetoria Veterinária Estadual informa aos 

criadores de bovinos que devem fazer a declaração anual de rebanho obrigatória até o 

mês de março. E avisa que todos os produtores de leite devem atualizar o seu 

cadastro junto a secretaria de agricultura. A Secretaria comunica também que as 

encomendas de peixes podem ser feitas até o dia 21 de fevereiro. 

 



A Secretaria da Fazenda avisa aos Produtores Rurais de Paraíso do Sul que devem 

procurar o setor de blocos da Prefeitura Municipal, junto ao balcão do Protocolo, para 

realizar o carimbo dos seus blocos. Lembrando que esta apresentação é obrigatória e 

deve ser feita por todos os portadores de Bloco de Produtor do Município. 

 

Campeonato Municipal de Bocha 2020 

A Edição do Campeonato Municipal de bocha deste ano homenageará os Senhores 

Darci Schley, Nilo Nildo Pfeifer e Renato Flavio Pfeifer e contará com as seguintes 

categorias: casal simples, dupla e trio. As fichas de inscrição já podem ser retiradas 

junto a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e a reunião para entrega das fichas 

ocorrerá no dia 06 de março, no Ginásio Municipal de Esportes, às 19h, e contará com 

a presença dos representantes das categorias inscritas, onde serão discutidos os 

demais detalhes do Campeonato. 

 

A Chefe do Escritório da EMATER, Adriana B. Pereira, informa aos agricultores do 

Município que no mês de fevereiro os atendimentos serão realizados pelos Técnicos 

do Escritório Municipal de Agudo, nas quintas e sextas-feira. Nos outros dias da 

semana, serão realizados os agendamentos para atendimentos nestes dias. 

 

O correio da vila paraíso solicita o comparecimento das seguintes pessoas: Enar 

Luciano Dias, Adriana Bley, Jaime Samuel Konrath e Alcindo Verner Richardt, Claus 

Roberto Karsburg e Carine Glasnap Kunde. 

 

Espaço do Aniversariante: A Prefeitura Municipal felicita a Agende administrativa 

auxiliar Suelen Adorna Oliveira pela passagem do seu aniversário no dia de hoje e 

lhes deseja saúde, alegrias e realizações! 

 


