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Composteiras são implantadas 
nas Escolas Municipais.

Novo caminhão para os 
serviços de elétrica.

Mais de cem mudas 
plantadas no Verdes Vales.

Novembro |  12h00 Domingo  03
Festa na Comunidade São Carlos.

Novembro | 19h30 Terça-feira05
Simpósio da Família - Palestra com Beto 
Bigatti, o “Pai Mala”, na Escola Leonora 
Marchiorro Bellenzier.

Novembro| Sábado e Domingo09-10 
Grande Final Extreme RS, nos fundos da 
Escola Agrícola. 

Novembro | 12h00 Domingo10
Festa na Comunidade São Luiz.

Novembro | 13h30 Domingo10
Início da Feira do Livro, na Praça da 
Matriz. 

Novembro | 19h30 Terça-feira12
Simpósio da Família - Palestra “A tríade: 
mãe-bebê-pai na Contemporaneidade” 
com Denice Bortolin,na Escola Leonora 
Marchiorro Bellenzier.



Centro Municipal de Saúde atenderá nas quintas à noite.
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Segunda etapa de vacinação contra a Febre Aftosa é realizada em Novembro

 A segunda etapa da vacinação contra a Febre Aftosa acontece entre os dias 1º e 30 de novembro 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 de Serafina Corrêa, localizada no Galpão 20 de Se-
tembro, próximo ao pórtico de entrada da cidade, portando a Nota Fiscal da compra das vacinas, para 
assim realizar a declaração dos animais imunizados.

Pedido 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) 

Caminhada Pela Vida será realizada no próximo dia 17 de Novembro

 A Caminhada pela Vida, que seria realizada no último dia 27 de Outubro e foi cancelada devido ao 
mau tempo, já tem nova data para sua realização. Com início às 15:00h, na Praça da Matriz, a Cami-
nhada será realizada no dia 17 de Novembro, domingo.
 Além da caminhada o evento contará com diversas atividades, como alongamento, mateada, Show 
Musical com a Banda Deise e Zilo, além de contar com a presença da Universidade de Passo Fundo – 
UPF, com alunos do Curso Técnico de Enfermagem repassando dicas de prevenção ao Câncer, Oficina 
do Toque, Verificação de PA, informações junto ao Balcão do Consumidor, óculos 3D, Espaço Kids, 
informações sobre cursos e vestibular, entre outros.
 A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa convida a todos para este importante momento de valo-
rização da vida!
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