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

Outubro, quinta- feira. 

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

Arnaldo Nelson Kohls, Carisa Zenara Muller, Leonardo Arlindo Hettwer, Loni Zilda 

Drewanz Radiske, Mauro Reinoldo Karsburg, Oldemar Seiboth, Rosina Francisca 

Siqueira Domann, Taison Natan Riese, Tiarlison Emiliano da Silva Castro e Vilmar 

Antonio Kirchhof.  

O Hospital da Vila Paraíso comunica que no próximo sábado, 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, que será amanhã, dia 19 de 

outubro, às 10h:30min, no dia e que comemora o 1º 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 até hoje com os integrantes do grupo. Os Participantes devem 

levar pratos, talheres e cadeiras. 

Amanhã 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 estão convidados a prestigiar! 

A Administração Municipal de Paraíso do Sul convida para mais uma edição do Dia do 

Músico que se realizará no dia 25 de novembro. Em breve divulgaremos mais detalhes 

e informamos para os músicos interessados que façam suas inscrições com a Adriana 

na Secretaria de Cultura Esporte e Lazer ou pelo telefone 55 997329278 com o 

Delano. 

Todos moradores da Localidade de Boa Vista Sul estão convocados para uma nova 

reunião sobre regularização Fundiária, a reunião será realizada no dia 25 de outubro 

às 19h na Escola Professora Célia e contará com a Presença do Prefeito Artur Ludwig 

e o Assessor Jurídico Delano Karsburg. É muito importante que todos Moradores 

compareçam! 

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

retirar suas correspondências: Leonardo Pavanato, Claus Mauri Drescher, Olavo 

Paulo Dumke, Airton Milton Seiboth, Leandro Dumke e James Muller. 

Espaço do Aniversariante: A Prefeitura Municipal felicita o operador de maquinas 

Gladimir Soares dos Santos pela passagem do seu aniversário, hoje dia 18 de 

outubro. E deseja saúde e realizações! 

 

 

 


