
Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 13 
de agosto, quinta-feira.  
 
A Secretaria Municipal de Saúde solicita o comparecimento das seguintes 
pessoas: Ademar Laurindo Achterberg, Antony Zitzmann Drescher, Cleuci 
Ziani, Eduarda Pavanatto Bilha, Ermo Ivo Drescher, Ildo Edor Friedrich, Ildo 
Herger, Luiz Derli Alves, Marciele da Rosa Kelling e Sophia Zitzmann Drescher. 
 
A Secretaria de Saúde avisa que hoje e amanhã (14 de agosto) a farmácia do 
Posto de Saúde estará fechada. 
 
Mudanças nos horários de atendimento da farmácia do posto de saúde da sede 
a partir de 17/08/2020:  
 
SEGUNDAS, TERÇAS E QUINTAS – das 08h às 12h e das 13h às 17h 
QUARTAS – das 08:00 às 16h, sem fechar ao meio-dia 
SEXTAS – das 08h às 12h 
 
A responsável pelo UMC – Unidade Municipal de Cadastro – INCRA avisa que 
a emissão do CCIR referente ao exercício de 2020 será lançada a partir do dia 
17 de agosto para pagamento da taxa de serviço cadastral anual, exclusivo no 
Banco do Brasil. Os proprietários, titulares do domínio útil, ou possuidores 
qualquer título de imóvel rural, também poderão acessar o endereço eletrônico 
https:// sncr.serpro.gov.br/ccir/emissão e emitir o CCIR. 
O CCIR, documento fornecido pelo INCRA, constitui prova de cadastro de 
imóvel rural, sendo indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, 
vender ou prometer em venda o imóvel rural e, para homologação de partilha 
amigável ou judicial. 
 
A Secretaria de Agricultura e Pecuária comunica aos agricultores que fizeram 
encomenda de semente de milho do sistema troca-troca, que as mesmas já 
estão disponíveis para retirada. 
 
A Inspetoria Veterinária do Estado solicita o comparecimento dos seguintes 
produtores: Aldorindo da Silva, Alfredo Kohls, Antelmo Bernardes, Familiar de 
Armando Friedrich, Arnaldo Abich, Arno Alves, Artur Hoppe, Artur Biscaglia, 
Aureo Bock e Antonio Vieira Lopes. 
A Inspetoria Veterinária do Estado informa aos produtores que não entregaram 
a Declaração Anual de Rebanho tem o prazo final até o dia 31 de outubro de 
2020. 
 
O Setor de Tributo solicita a população paraisense que não deixem acumular 
suas contas de água, pois após a pandemia os cortes serão efetuados. 
  
O correio da vila Paraíso informa que o atendimento desta semana ocorrendo 
no turno da manhã, e pede o comparecimento das seguintes pessoas: José 
Sidnei Garcia, Nair Schott Richardt e Lucas Carlos Mundt. 
 


