
Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 10 de 

dezembro, segunda- feira. 

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

Aline Juliana Alves, Ana Carolina Bilião, Carlos dos Santos Falcão, Cristiane Matte 

Muller, Eloina Leal de Oliveira, Gilson Antonio Aires da Silva, Josiane Dumke Abich, 

Maria Radtke, Marina Suckow Becker, Neusa Ratzinger e Tatiane Lopes. 

A Secretaria de Saúde informa que a Pesagem do bolsa família, está sendo realizada 

na UBS da Sede para as áreas que NÃO são cobertas pelos agentes de saúde. 

Ocorre de segunda a sexta das 7h da manhã às 18h, até o dia 14 de dezembro. Não 

percam o prazo. Os demais entrem em contato com o seu agente de saúde, para 

maiores informações. 

A Secretaria de Assistência Social comunica que durante esta semana não haverá 

atendimento para os serviços de Bolsa Família, Carteira de Identidade e Carteira de 

Trabalho. 

A Secretaria de Agricultura e Pecuária comunica aos proprietários de terra que os 

serviços de INCRA são realizados somente nas segundas e terças- feiras. 

A Prefeitura Municipal juntamente com o Rotary Club de Paraíso do Sul irão realizar 

mais um roteiro de recolhimento de lixo eletrônico pelo interior. A proposta esta 

inserida no projeto “Por um Paraíso do Sul melhor”. A coleta irá ocorrer no dia 20 de 

dezembro, no período da tarde. O roteiro inicia no Quilombo, passando pela Linha 

Brasileira, Linha Contenda, Vila Paraíso, Linha Patrícia e retornando pela Linha 

Sinimbu. Os materiais podem ser deixados às margens da estrada. Na cidade, os 

interessados podem deixar o lixo eletrônico nos pontos de recebimento: HL 

Construções e na Secretaria de Obras. 

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

retirar suas correspondências: Gilmar Arnildo Kohls, Ilo Carlos da Silva e Eliane Bundt 

Heidrich. 

 


