
Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 15 de 

Outubro, segunda- feira. 

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

Arnaldo Nelson Kohls, Arnoldo Arthur Drescher, Carmem Lucia Vieira Flores, João 

Alair Elesbão, Kauã Eduardo Soares, Leonardo Arlindo Hettwer e Rafaela Rossler de 

Azevedo.  

O Hospital da Vila Paraíso comunica que dia 20 de Outubro haverá realização de 

exames de ultrassom com Dr. Francisco. 

O Grupo FlorESer Agroecológico, juntamente com a Emater, MPA e a Prefeitura 

Municipal tem a satisfação de convidar a todos para inauguração da sua nova 

estrutura de Feira, ao lado dos Bombeiros Voluntários, no dia 19 de outubro, às 

10h:30min, no dia e que comemora 1 ano de Feira Agro ecológica no Município de 

Paraíso do Sul. Nesta ocasião estará fazendo uma galinhada de tacho, a qual será 

servida mediante contribuição espontânea de no mínimo 5 reais, cuja reserva deve ser 

feita com os integrantes do grupo até o dia 18 de outubro. Os Participantes devem 

levar pratos, talheres e cadeiras. 

No dia 19 de outubro às 16:30 a Administração Municipal estará inaugurando também 

a Galeria dos Prefeitos que está situada no hall de Entrada da Prefeitura Municipal. E 

após inaugurará o Polo EAD da Faculdade São Braz junto ao Centro de Estudos, às 

18h, para a qual todos Munícipes estão convidados a prestigiar! 

A Secretaria de Assistência Social comunica que estão abertas as inscrições para o 

Curso de maquiagem para Meninas entre 12 e 18 anos de idade, o curso será 

realizado no Cras e as inscrições são Gratuitas.  

A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação e Cultura e Assistência 

Social promoverá o Concurso Broto Paraíso do Sul. Este concurso acontecerá no dia 

24 de Novembro de 2018, no Ginásio Municipal, onde serão eleitas por júri, a Broto 

Paraíso do Sul 2018, duas Brotos Princesa, Broto Ternura e a Broto Simpatia. As 

candidatas devem ter de 13 a 16 anos, residir no Município de Paraíso do Sul e 

desfilarão representando alguma entidade ou comércio. As inscrições podem ser feitas 

até o dia 24 de outubro, no Espaço Cultural das 8h às 11h e das 13h às 17h. Para 

saber mais informações sobre este concurso, entrar em contato com a Secretaria de 

educação e cultura. 

Espaço do Aniversariante: A Prefeitura Municipal felicita a Pedagoga Eliane Fatima 

Roggia pela passagem de seu aniversario hoje dia 15 de outubro. E deseja saúde e 

realizações! 

 

 

 

 


