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Cinema na Praça marcou a Volta 
às Aulas no município. 

Brigada Militar inaugurou nova sala
de operações e recebeu viatura.  

Arrio Feijão Cru recebeu 
limpeza.

Março |  07h30 Sábado 14
Início do Campeonato Municipal de Futebol de 
Campo no Módulo Esportivo Laurindo Cadore.

Março | 12h00 Domingo15
Festa na Comunidade São José.

Março | 20h00 Segunda-feira16 
Sessão Solene da Câmara Municipal de 
Vereadores em Homenagem ao Dia da 
Mulher, no Auditório da Escola Leonora. 

Março | 12h00 Domingo22
Festa na Comunidade São Roque.

XVII Rodeio Crioulo Estadual de Serana 
Corrêa no Camping Carreiro. 

Março | Sexta a Sábado20-22



Novos banheiros públicos estão sendo construídos na praça central.
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Óleo diesel poderá ser retirado a partir do dia 16 de março
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 A partir do dia 16 de março, estará aberto o período para retirada de óleo diesel. Para obter o benefí-
cio, os agricultores deverão estar em dia com o Setor de Talões do Produtor, tendo prazo para atualização 
até dia 31 de março, conforme Lei de Incentivo 3302, de 23/12/2014, Incentivo à Ensilagem. 
 A retirada deverá ser realizada no Galpão 20 de Setembro, próximo ao pórtico de entrada da cidade. 
Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (54) 3444 – 2408.

Atenção para o dia de recolhimento de podas de árvores

 A Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano informa, que os ser-
viços de recolhimento de galharias originadas de limpeza ou podas de árvores no interior dos terrenos 
são realizos todas às quartas-feiras, mediante agendamento prévio. 
 Realize o agendamento na Secretaria de Obras localizada Rua José Franciosi, 410,
Bairro Santin ou pelo telefone 3444-1130.

 Excursão para a Expoagro será no dia 19 de março

 A equipe da Secretaria, juntamente com o Sindicato, está organizando uma excursão para 
20ª Expoagro Afrubra, no dia 19 de março de 2020. 
 O evento é a maior feira do Brasil, voltada à agricultura familiar e neste ano acontece 
entre os dias 18 e 21 de março, na cidade de Rio Pardo. 
 Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura ou com o Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais através dos telefones (54) 3444-2408 ou 3444-1153, para in-
formações e confirmação de vaga. 



Atenção para a renovação do Alvará Sanitário 
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 A Divisão de Vigilância Sanitária informa aos responsáveis pelos estabelecimentos sujeitos à 
fiscalização Sanitária que, anualmente devem realizar a solicitação de inspeção para renovação 
do Alvará Sanitário.
  Para solicitação da inspeção, deve-se protocolar o requerimento 30 dias antes de vencimento 
da atual licença, junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Costa e Silva, 703, ao 
lado do INSS ou via e-mail vigilanciasanitaria@serafinacorrea.rs.gov.br  (se por e-mail, o arqui-
vo deve estar em PDF e assinado pelo solicitante). Mais informações pelos telefones 3444 9361 
ou 3444 1597.
 Os estabelecimentos serão licenciados de acordo com a solicitação protocolada pelo interes-
sado e após a realização da inspeção serão entregues os documentos pertinentes a cada ramo de 
atividade, com validade de um ano.

Oficinas gratuitas à todos serafinenses

 A Secretaria de Assistência Social disponibiliza à toda população diversas oficinas. São elas: 
- Dança
- Gastronomia
- Educação física
- Violão 
- Musicalização.
  Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria pessoalmente ou pelo telefone 
(54) 3444-3814.
 Participe!


