
Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 20 de 

fevereiro, quinta-feira. 

  

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

Adriana Neusa Kiefer, Anilo Ilo Halberstadt, Antonio Pedro Oliveira da Silva, Camila 

Lopes, Cassia Jarine Sima, Darlison Silva Hasler, Dulce orlanda Santos Gonçalves, 

Fatima da Silva Ribeiro Silveira, Fernando Edor Ludtke, Franciele Martins Cavalheiro, 

Janaina Bilha, Jessica Bilião Henchler, Jessica carine Weise Dumke, João Alair 

Elesbão, Lori Oda Dumke Kunde, Lucila Alvina Thoma Huff, Mara Zeneide Alves de 

Oliveira, Maria Silva de Vargas, Marlene Abich Kelling, Marta Helena Puntel, Milena 

Roberta Bock, Morgana da rosa Alves, Nelia Cristina Friedrich, Pamela Fischer, 

Patricia Carina Achterberg Milbradt, Tais Farias da Silva, Tania Regina Fischer, 

Terezinha Genita dos Santos, Valiria Mello Carvalho Schutz, Viviane Rodrigues de 

Moraes, William Alberto Hasler 

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

durante todo o dia de hoje, 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. 

 

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

haverá realização de exames de ultrassom na parte da manhã. E no dia 26/02 na 

parte da manhã, haverá atendimento de médico cardiologista á partir das 8:30 

com Dr. Diego. Agende sua consulta. 

 

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-feiras. Nos outros dias da 

semana, serão realizados os agendamentos para atendimentos nestes dias. 

 

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

Claudio kilian Martins, Ivone Bock Kirchhoff, Daiane Neli dos santos, Gilson Vilson 

Kullmann, Rogério Richard Muller. 

A Secretaria de Educação comunica que estão abertas as matrículas para os 

alunos do 1º ao 5º ano, séries iniciais, que queiram estudar na Escola Municipal 

Alfredo Schlesner em Contenda, as inscrições vão até 28 de fevereiro. 

 

 

 

 


