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Serafina Corrêa contemplada
com recurso do FEAS.

Demandas e projetos
reivindicados em Brasília.

Atividades despertam
 interesse pelo ensino no 

mês da criança.

Outubro |  12h00 - Domingo  20
Festa na Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima.

Outubro | 13h30 - Domingo20
Rua do Lazer. Muita diversão para 
a criançada, em frente ao Clube 
Gaúcho. 

Outubro | 12h00 - Quinta e Sexta24/25 
Atendimento da Justiça Eleitoral para 
regularizações, no Telecentro da Prefei-
tura Municipal. O atendimento será rea-
lizado até as 17h00.

Outubro | 15h00 - Domingo27
Caminhada pela Vida. Atividades físicas, 
mateada e show na Praça da Matriz. 

Outubro | 08h00 - Terça-feira29
Abertura do JESC 2019, no Giná-
sio Municipal Irceu Antônio Gas-
parin.

Outubro | 09h00 - Terça-feira29
Audiência Pública - Lei Orçamen-
tária Anual – LOA 2020, no Tele-
centro da Prefeitura Municipal
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Unidades Básicas de Saúde recebem melhorias.    

www.seranacorrea.rs.gov.br

A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 
disponibiliza o sistema de Ouvidoria, através do 
Alô Serafina: 54 3444.1197. Através desse telefone, 
a população tem acesso rápido a informações, 
pode fazer reclamações ou dar sugestões.

(54) 3444.1197
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AVISOS IMPORTANTES

Pedidos para aquisição de alevinos
 A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agro-
negócio informa que está recebendo pedidos para aquisição de alevinos, sendo que a entrega dos 
mesmos está prevista para o dia 04 de dezembro de 2019.
 Os interessados podem realizar o pedido na Secretaria de Agricultura ou através do telefone (54) 
3444 – 2408. 

Coleta de óleo saturado nas Escolas – doe e reverta em bens aos alunos
 O Programa de Coleta de Óleo Saturado é desenvolvido nas escolas em parceria com o município e 
a Associação dos Fumicultores do Brasil – AFUBRA, com coordenação da Secretaria de Meio Am-
biente, objetivando alertar e sensibilizar as pessoas sobre os prejuízos que o óleo de fritura pode causar 
ao meio ambiente, quando descartado incorretamente.
 Para participar basta coar o óleo, colocar em uma garrafa plástica e entregar nas escolas ou creches. 
Assim, você colabora com o meio ambiente e ajuda as escolas.
 Mais informações na Secretaria de Meio Ambiente ou pelo telefone 3444-8122.

Siga nosso perfil no Instagram

 A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa conta agora com mais um meio de comunicação. Visan-
do estar cada vez mais próxima de nossa comunidade e garantir uma boa comunicação, contamos com 
um perfil oficial no Instagram. Siga: @serafinacorrears.

 Compartilhe suas fotos conosco utilizando a Hashtag: #serafinacorrears.

 Governo Municipal - mais cidadania.
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AVISOS IMPORTANTES

Segunda etapa de vacinação contra a Febre Aftosa inicia em novembro 

 A Secretaria Municipal de Agricultura juntamente com a Inspetoria Veterinária de Serafina Corrêa 
informa, que a segunda etapa da vacinação contra a Febre Aftosa acontece entre os dias 1º e 30 de no-
vembro de 2019, sendo que todos os bovinos e bubalinos devem ser imunizados.
 Para tanto, os produtores devem adquirir a vacina nas casas agropecuárias credenciadas e em segui-
da, devem comparecer na Inspetoria Veterinária, portando a Nota Fiscal da compra das vacinas, para 
assim realizar a declaração dos animais imunizados. 
 Informações importantes:
- devem ser aplicados 02ml da vacina, independente da idade e peso do animal;
- as vacinas devem ser conservadas em refrigeradores com temperatura entre 2º – 8º C, não podendo 
ser congeladas;
- a injeção deve ser realiza na tábua do pescoço do animal, por via subcutânea ou intramuscular.
 Vacine seu rebanho e contribua para mantermos Serafina Corrêa livre de Aftosa!
 Contamos com a colaboração de todos!

Nota Fiscal Gaúcha contempla mais dois serafinenses
 O programa Nota Fiscal Gaúcha visa incentivar a população a solicitar a inclusão do CPF na emis-
são do documento fiscal no ato de suas compras, bem como conscientizar sobre a importância social 
do tributo.
 O cidadão que inserir o CPF na nota, além da participação em sorteios de prêmios em dinheiro, 
tem como benefício o desconto do Bom Cidadão (IPVA), maior segurança em suas compras, contribuir 
com entidades sociais, entre outros.
 No último mês, dois serafinenses foram contemplados com o sorteio de prêmios, sendo eles, Vanil-
to Artur Parreira com R$ 100,00 e Diana Elia Facchini, com R$ 200,00, recebendo o prêmio pela se-
gunda vez neste ano.
 Para participar, basta informar seu CPF na hora da compra e se cadastrar no site: www.nfg.sefaz.r-
s.gov.b


