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Plano Municipal de Turismo nalizado
 e apresentado ao Legislativo.

Feira do Livro promoveu debates
e acesso à obras literárias. 

Iniciada a revitalização de canteiros
 e platio de ores em locais públcos.

Novembro |  12h00 Domingo 17
Festa na Comunidade Saúde.

Novembro | 15h00 Domingo17
Caminhada pela Vida. Saída na Praça da Matriz 
e após mateada com atrações artísticas e servi-
ços de saúde.

Novembro| 19h30 Terça-feira19 
Palestra - “Atividade sobre Amamenta-
ção e Alimentação no Primeiro Ano de 
Vida” na Escola Leonora M. Bellenzier. 
Entrada gratuita.

Novembro | 19h00 Quinta-feira21
Palestra - “A violência na vida das Crian-
ças e Adolecentes: o que os pais devem 
saber?” , na Escola Leonora M. Bellen-
zier. Entrada gratuita.

Outubro | 07h30 Sábado23
Exames, testes rápidos e atividades do 
Novembro Azul  no Centro Municipal 
de Saúde, até às 11:00 horas. 

Outubro | 12h00 Domingo24
Festa na Comunidade São Pedro. 



Pavimentação na Comunidade São João é realidade. 
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Campeonato Municipal de Futsal
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 Está sendo realizado o Campeonato Municipal de Futsal 2019, uma promoção e realização da Pre-
feitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer. Os jogos são realiza-
dos todas as sextas-feiras, às 19:00 horas e nos sábados, às 18:10 horas, no Ginásio Municipal de Es-
portes Irceu Antônio Gasparin. 
 A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada a participar. 
 Participe e torça por sua equipe! 

Recolhimento de móveis e eletrodomésticos inservíveis 

 A Preitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza o serviço de recolhi-
mento de eletrodomésticos e móveis inservíveis à toda população. 
 O serviço de recolhimento é realizado todas as primeiras e terceiras quintas-feiras do mês. Para 
tanto, os munícipes devem colocar o material a ser recolhido na calçada somente no dia anterior ao da 
coleta. 
 Informações podem ser obtidas através do telefone: (54) 3444 – 8122.

Lorem Ipsum

Caminhada Pela Vida será realizada no próximo domingo

 A Caminhada pela Vida, que seria realizada no último dia 27 de Outubro e foi cancelada devido ao 
mau tempo, será realizada no próximo domingo. 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 e Verificação de PA.
 A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa convida a todos para este importante momento de valo-
rização da vida!
 Participe!



Centro Municipal de Saúde atende nas quintas-feiras à noite

Informativo Serana + Cidadania | Ano 2019 | Edição 05 | 14 de Novembro de 2019 | Gabinete do Prefeito - Administração 2017/20

 A Prefeitura Municipal informa que o Centro Municipal de Saúde está atendendo nas quintas-feiras 
à noite, das 17 às 20 horas.
 Esta ação está prevista no Projeto Mais Acesso.
 Para tanto, os pacientes devem realizar agendamento para todos os atendimentos.
Ressaltamos que os atendimentos não são para urgência e emergência. Para este tipo de atendimento, 
os pacientes devem ser encaminhados ao Hospital Nossa Senhora do Rosário.

 Os atendimentos disponíveis são:
– Clínico geral. (D– Clínico geral. (Dr. Jansen)
– Ginecologia e obstetrícia. Dra. Sarita
– Enfermagem (testes rápidos e outros atendimentos)
– Técnico em enfermagem.

Cartório Eleitoral estará atendendo em Serafina Corrêa

 O Cartório Eleitoral da 22ª ZE estará presente no município de Serafina Corrêa de 09 a 13 de de-
zembro, para atendimento à população.
 A partir de 16 anos de idade você já pode fazer seu título de eleitor. 
 Será possível realizar: Alistamento, Transferência, Revisão, bem como outros serviços prestados 
pela Justiça Eleitoral.
Local: Telecentro da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
Datas: 09 a 13/12/2019
Horário: 12h às 17h
 Dúvidas, contato com o cartório eleitoral: fone: 54 3443 2166 - e-mail: zon022@tre-rs.jus.br.


